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нові підходи 
до виЗначення перСпекТив нафТогаЗоноСноСТі 

південно-cхідної чаСТини 
внуТріШніх фліШових покривів українСьких карпаТ

Вивчався крейдовий і палеогеновий фліш Дуклянсько-Чорногорського, Бур-
кутського, Рахівського, Мармароського та П’єнінського покривів, які в південно-
східному секторі Українських Карпат поблизу кордону з Румунією (Гуцульський сег-
мент) відзначаються дуже похилими насувами. Просторово ці тектонічні одиниці 
розташовані в так званому гідротермальному полі, яке в цілому несприятливе щодо 
присутності в ньому вуглеводнів у значних масштабах. Проте в його межах виокрем-
лені невеликі за площею ділянки з перевагою вуглеводнів у складі газів. З цими ді-
лянками, що просторово тяжіють до Закарпатського прогину, слід пов’язувати пер-
спективи газоносності району.

Однією з таких ділянок є Великобичківський сектор Монастирецького субпо-
криву. Тут пропонується закласти параметричну св. 1-Великий Бичків, щоб розкри-
ти можливий параавтохтон Вежанського субпокриву і палеоген Діловецького суб-
покриву. Крім того, за даними сейсморозвідки, у цьому перетині Карпат під Марма-
роським покривом прогнозується значне підняття дофлішової основи, покрівля якої 
в місці розташування рекомендованої свердловини може бути на глибині 5000–5500 м. 
Вона може бути представлена наймолодшими відкладами доальпійського комплексу – 
тріасовими верствами, промислово нафтогазонасиченими в суміжних країнах.

Ключові слова: внутрішні флішові покриви, гідротермальне поле, склад вільних 
газів, нафтогазоносність, перспективні ділянки, Закарпатський прогин.

Бобровник, М. Д. (1973). Некоторые данные о коллекторских свойствах пород Фли-
шевых Карпат. В С. С. Круглов (Ред.), Перспективы нефтегазоносности и на-
правление региональных и поисковых работ на нефть и газ в украинских Кар-
патах (с. 15–19). Львов: УкрНИГРИ. 

Волейшо, В. О. (1970). Отчет о результатах разведки Горнотисенского место-
рождения мышьяковистых и углекислых вод и оценка их эксплуатационных 
запасов по состоянию на 25.09.1970 г. (закарпатская обл.) (Кн. 1). Киев: КГРТ, 
Фонди ДП «Західукргеологія».

Волошин, А. А. (1971). Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна 
верхнего течения реки Тиса (отчет о результатах геологосъемочных работ 
м-ба 1 : 50 000 и 1 : 25 000, Раховский район) (Т. 1). Берегово: Фонди ДП «За-
хідукргеологія».

Волошин, А. А. (1973). Отчет о результатах геологосъемочных и геофизических 
работ масштаба 1 : 50 000 на площади листов М-34-144-А, В (Т. 1). Берегово: 
Фонди ДП «Західукргеологія».



Волошин, А. А. (1976). Отчет о результатах доизучения геологического строения 
в м-бе 1 : 50 000 территории листов М-34-144-Б, Г и L-34-12-Б, выполненого 
Тячевской геологосъемочной партией и закарпатской геофизической партией в 
1974–1976 гг. (Т. 1). Берегово: Фонди ДП «Західукргеологія». 

Даніленко, В. А., Лещух, Р. Й., Маковський, С. А., Щерба, В. М. (1972). Деякі особли-
вості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності Солотвинської час-
тини Закарпатського прогину. Геологія і геохімія горючих копалин, 32, 8–13. 

Данк, В., Комяти, Я., Лелкеш, А. и др. (1981). Паннонский нефтегазоносный бассейн. 
В В. В. Семенович, Ю. Г. Наместников (Ред.), Нефтегазоносные бассейны соци-
алистических стран Европы (НРБ, ВНР, ГдР, ПНР, СРР, СССР, ЧССР, СфРЮ) 
и республики Куба (с. 187–230). Москва.

Жиловский, Н. И. (1963). Геологическое строение и оценка перспектив нефтегазо-
носности юго-западного склона украинских Карпат. (Дис. канд. геол.-мин. 
наук). Львовский госуниверситет, Львов.

Кантолинский, С. И. (1967). Отчет о геологических исследованиях, проведенных на 
пл. дубове, закарпатской области уССР в 1966 г. (Т. 1). Львов: Фонди ДП «За-
хідукргеологія».

Кантолинский, С. И. (1968). Отчет о поисково-съемочных работах, проведенных на 
пл. Водица закарпатской обл. уССР в 1967 г. (Т. 1). Львов: Фонди ДП «Захід-
укргеологія».

Кантолинский, С. И. (1972). Разработка рекомендаций по направлению поисково- 
разведочных работ на юго-западном склоне Восточных Карпат в р-не Сва-
лява–Водица закарпатской обл. уССР по материалам геологических съемок 
1961–1969 гг. Львов: Фонди ДП «Західукргеологія».

Кульчицкий, Я. О. (1962). Тектоника и перспективы нефтегазоносности юго-
восточной части украинских Карпат. Львов: УкрНИГРИ, Фонди ДП «Захід-
укргеологія».

Кульчицкий, Я. О. (1966). Тектоника и перспективы нефтегазоносности южно-
го склона украинских Карпат (Т. 1). Львов: УкрНИГРИ, Фонди ДП «Захід-
укргеологія».

Максимов, А. А., Немков, Т. И. (1949). Объяснительная записка к листам геологи-
ческой карты M-35-XXXI (Надворная) и L-35-I (Чивчины) (T. 14, ч. 1). Москва: 
Фонди ДП «Західукргеологія».

Мацкив, Б. В., Ковалев, Ю. В., Волошина, Б. В., Рапп, В. В. (1984). Отчет о глубин-
ном геологическом картировании в пределах листов M-35-133-Б, Г; L-35-1-А, Б 
за 1980–1984 гг. (Раховский рудный район) (Т. 1). Берегово: Фонди ДП «За-
хідукргеологія». 

Павлюк, М., Шлапінський, В., Савчак, О., Тернавський, М. (2019). Перспективи 
нафтогазоносності північно-західної частини внутрішніх флішових покривів 
Українських Карпат. Геологія і геохімія горючих копалин, 2 (179), 5–20. 

Селецкий, Т. М. (1964). Тема № 608. Изучение гидрогеологических и гидрохимичес-
ких показателей нефтегазоносности закарпатского внутреннего прогиба и 
Внутренней антиклинальной зоны Карпат (Т. 1). Львов: УкрНИГРИ, Фонди 
ДП «Західукргеологія». 

Справочник по нефтяным и газовым месторождениям зарубежных стран: Кн. 1. Евро-
па. Северная и Центральная Америка. (1976). Москва: Недра.

Шлапинский, В. Е. (1989). Геохимические аномалии Складчатых Карпат и их связь 
с нефтегазоносностью. В Проблемы геологии и геохимии горючих ископаемых 
запада украинской ССР: тезисы докладов республиканской конференции (Львов, 
2–6 октября 1989 г.) (Т. 3, с. 77–78). Львов.  

Шлапинский, В. Е. (2003). Прямые и непрямые признаки нефтегазоносности Укра-
инских Карпат как новые критерии её оценки. В Новые идеи в науках о земле: 
VI Международная конференция (Т. 1, с. 277). Москва.



Шлапінський, В. Є. (2015). Геологічна будова Скибового, Кросненського і дуклянсько-
Чорногорського покривів українських Карпат та перспективи їх нафтогазо-
носності. (Автореф. дис. канд. геол. наук). Львів.

Patrulius, D., Bombită, G., Kräutner, H., & Kräutner, F. (1968). Notă explicativă la harta 
geologică 1 : 200 000, foaia Viseu, Inst. geol.

УДК 553.981/982(477)

ігор куровеЦь, юлія лиСак, павло чепуСенко, 
Степан михальчук, роман-данило кучер 

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів,
e-mail: i.kurovets@gmail.com

геолого-пеТрофіЗична харакТериСТика 
відкладів Силуру волино-подільСької окраїни 

СхідноЄвропейСької плаТформи

Проаналізовано та систематизовано матеріали лабораторних досліджень петро-
фізичних параметрів порід-колекторів відкладів силуру Волино-Подільської плити з 
урахуванням даних ГДС. 

Проведені дослідження петрофізичних властивостей порід свідчать, що в силу-
рійських відкладах поширені карбонатні колектори зі складною будовою порового 
простору. Спостерігається помітна зміна ємнісно-фільтраційних параметрів порід 
силурійських відкладів з глибиною. Пористість порід з глибиною зменшується, а про-
никність збільшується, що є підтвердженням формування в породах вторинної 
тріщинно-кавернозної пористості. Збільшення коефіцієнта проникності з глибиною 
більш характерне для карбонатних порід. 

Ключові слова: ємнісно-фільтраційні властивості, літолого-петрофізична харак-
теристика, відклади силуру, Волино-Подільська плита.
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Стаття 2. кінематичні механізми тектонічної інверсії

На основі матеріалів геологічного картування території Західно-Донецького гра-
бена отримано структурні докази руйнування рифтогенної структури колізійними 
тектонічними рухами герцинського та альпійського тектогенезу. Наслідком інвер-
сійних деформацій є формування Західно-Донецької покривно-складчастої тектоніч-
ної області у складі Лугансько-Комишуваського тектонічного району кулісно еше-
лонованої підкидо-складчастості та Кальміус-Торецького району лускатих покривів 
насування, що розділяються Головною антикліналлю. 

Для діагностики кінематичних механізмів тектонічної інверсії використано да-
ні реконструкції полів тектонічних напруг та кількісного моделювання деформацій 
південної околиці Східноєвропейської платформи. За результатами тектоно-фізичної 
діагностики деформаційних структур встановлено, що в геодинамічних умовах гру-
пування осей стискання в центральній частині Західно-Донецького грабена на тлі 
скорочення геологічного простору по горизонталі та нарощування розрізу шляхом 
формування покривно-складчастого алохтону відбувалися флексурні деформації пер-
винно лінійних герцинських складчастих форм. 

Такі дані дозволяють вважати кінематичним механізмом тектонічної інверсії 
вторгнення «тектонічного штампу» з боку Донецької складчастої споруди. Під його 
впливом через насування неодноразово зім’ятих у складки осадових геомас у зоні 
зчленування між западиною і складчастою спорудою сформувався клиноформний 
сегмент тектонічного насування, який діагностовано ороклином поперечного вису-
вання підсувного типу. У фронті насування сформувалися складчасті зони витискан-
ня геомас, які складаються з кулісно зчленованих підкидо-антикліналей та складчас-
тих пластин-покривів тектонічного насування. У вершині ороклину, на закінченнях 
динамічно спряжених магістральних насувів, сформоване передове тектонічне віяло 
стискання. У тилу ороклину сформовані сутури – корені складчастих покривів. 

Ключові слова: тектонічна інверсія, кінематичний механізм деформацій, пластини-
покриви насування, підкидо-складки, ороклин поперечного висування.
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Техногенні вуглевміСні оБ’ЄкТи
 червоноградСького гірничопромиСлового району 

Та деякі Технічні ріШення їхнього викориСТання

Україна має значні запаси вугілля. Червоноградський гірничопромисловий ра-
йон є головним вуглевидобувним комплексом на заході України. Концентрація ву-
гільних техногенних об’єктів (копальні, гірнича інфраструктура, відходи вуглеви-
добутку та вуглезбагачення) на відносно невеликій площі спричинила деградацію 
навколишнього середовища. Тому технологічні та екологічні аспекти використання 
вуглевмісних техногенних об’єктів у Червоноградському гірничопромисловому ра-
йоні мають особливе значення та актуальність.

Представлено характеристики відвалів вуглевидобутку та результати технічно-
го аналізу вуглевмісних відходів на території Червоноградського гірничопромисло-
вого району. Показано негативний вплив вуглевмісних техногенних об’єктів вугле-
видобутку на навколишнє середовище.

Розглянуто розроблені і запатентовані технічні та технологічні рішення щодо 
використання техногенних вуглевмісних об’єктів. Мета цих рішень – отримання цін-
них компонентів, а також енергії з техногенних відходів вугільних копалень та по-
ліпшення довкілля.

Ключові слова: вугілля, Червоноградський гірничопромисловий район, відвали 
вугільних шахт, вуглевмісні відходи, технологічні рішення.
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Західного нафТогаЗоноСного регіону україни
(за даними термодинамічного моделювання)

Розглянуто питання інтерпретації компонентного складу природних газів з точ-
ки зору їхньої еволюції. Виокремлені доступні для вивчення параметри, які демон-
струють сильну кореляцію з умовами утворення, міграції та накопичення природних 
вуглеводневих газів. Серед цих параметрів для термодинамічного аналізу відібрано 
співвідношення ізомерної форми бутану до нормальної як надійний показник тем-
пературного режиму деструкції керогену.

Методом, що базується на формалізмі Джейнса, розраховано склад рівноваж-
ної системи гази/кероген в умовах осадової товщі для двох теплових потоків – 75 та 
100 мВт/м2. Серед вуглеводневої компоненти газів обчислювався вміст усіх ізомер-
них форм бутану і пентану, а також метану, етану та пропану. За результатами обчис-
лень виявлено монотонну залежність рівноважної температури та глибини утворен-
ня від відношення ізобутану до н-бутану (i-C4/n-C4).

Для 59 родовищ Західного нафтогазоносного регіону, відомості про яких місти-
ли дані i-C4/n-C4, визначено рівноважні температури утворення та побудовано їхні 
картосхеми. Аналіз картосхем показав наявність двох чітко виражених температур-
них максимумів, зосереджених у Бориславсько-Покутському нафтогазоносному ра-
йоні на перетині регіональних розломів. Висунуто припущення про віддалення дже-
рела вуглеводнів від сучасного покладу.

Ключові слова: кероген, Західний нафтогазоносний район, ізомери бутану, ево-
люція газу, температура утворення, формалізм Джейнса.
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оСоБливоСТі хімічного Складу 
океанічної води раннього палеоЗою 

(за даними досліджень рідких включень 
у галіті ордовицького солеродного басейну ордос, китай)

Досліджено флюїдні включення галіту морських середньоордовицьких відкла-
дів формації Mейагоу басейну Ордос (Китай). Хімічний склад розчинів флюїдних 
включень вивчено з допомогою ультрамікрохімічного методу, температура гомоге-
нізації газово-рідких включень визначена в спеціальній термокамері, розробленій 
В. А. Калюжним. Встановлено, що температури гомогенізації первинних і ранньо-
діагенетичних флюїдних включень подібні та становлять 58–72 °С. Про збереження 
цілісності первинних флюїдних включень галіту свідчить однаковий хімічний склад 
їхніх розсолів, який відрізняється від хімічного складу розсолів вторинних вклю-
чень. Седиментаційні розсоли басейну були сконцентровані до середніх етапів галі-
тової стадії і характеризують морську воду Na-K-Mg-Ca-Cl типу. Хімічний склад згу-
щеної морської води, з якої відбувалася кристалізація галіту в ордовицькому басейні 
Ордос, за винятком вмісту йона кальцію, близький за складом до морської води ба-
сейнів кембрійського і силурійського періодів. Проведені дослідження та аналіз 
раніше опублікованого фактичного матеріалу щодо евапоритів нижнього палеозою 
дозволяють дійти висновку про дещо знижений у розсолах нижньопалеозойських 
басейнів вміст магнію, ніж у сучасній морській воді відповідної концентрації, та ви-
щий у них вміст іона калію, ніж у розсолах басейнів більш пізніх періодів. 

Ключові слова: галіт, первинні включення, температура гомогенізації, морська вода.
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про вміСТ, міграЦію Та конЦенТраЦію 
ваЖких меТалів у нафТах 

(на прикладі дніпровсько-донецької западини)

Наведено результати дослідження вмісту важких металів у зразках нафти зі схід-
ної нафтогазоносної провінції України. Проаналізовано можливі джерела міграції і 
нагромадження важких металів у вуглеводнях та їхню залежність від фізичних умов 
залягання покладів, взаємозв’язок із рудною мінералізацією прилеглих та супутніх 
покладів. Зазначено ймовірні причини розбіжностей концентрацій важких металів 
у нафтах з різних геологічних структур.
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надра Землі – природний фіЗико-хімічний реакТор:
поШук природного меТану – 

фундаменТальна наука чи Технічна проБлема?

Показано, що гіпотеза органічного походження вуглеводнів не дає відповіді 
щодо наявності домінувальної концентрації метану в покладах, родовищах, «сланце-
вих» товщах тощо, відповідно пошук і розвідка родовищ-покладів вуглеводнів у них 
проводиться переважно інтуїтивно, а не на фундаментальній науковій базі. Експе-
риментальними дослідженнями прогріву слабкозміненої органічної речовини (тор-
фу) встановлено, що до 200 °С у процесі її розкладу виділилися такі гази, як (об. %): 
СО2 = 49,5; Н2О = 49,3; СН4, С2Н6, С3Н8, О2, N2, Н2, SO2, H2S сумарно в межах 1,2 від-
сотка. Стверджено, що немає метану вугільного і немає сланцевого газу-метану, є 
метан однієї генези з дещо відмінним ізотопним складом Карбону, однак синтезова-
ний за одним і тим самим механізмом у високотермобарних процесах, який після 
міграції в земну кору нагромаджувався у вигляді покладів-родовищ у порожнинах 
вугільних пластів, теригенних товщах, пісковиках тощо. Пошуки родовищ-покладів 
вуглеводнів необхідно проводити відповідно до розроблених «нової технології ви-
значення перспективи нафтогазоносності локальної площі», «фізико-хімічної моде-



лі синтезу вуглеводнів та способу геохімічного пошуку їхніх покладів», «нової тео-
рії синтезу і генезису вуглеводнів у літосфері Землі: абіогенно-біогенний дуалізм». 

Ключові слова: флюїдні включення, мінерали, метан, походження вуглеводнів, 
пошуки, поклади-родовища, нові технології.
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ліТолого-геохімічні Типи 
крейдово-палеогенових відкладів 

українСьких карпаТ 
Та умови їхнього формування

Наведено результати літологічних, мінералогічних і геохімічних досліджень 
відкладів крейдово-палеогенового флішу Українських Карпат. Виокремлено три го-
ловні літолого-геохімічні типи цих відкладів: сірі вапняковисто-глинисто-теригенні 
(І тип), невапняковисті або слабковапняковисті глинисто-теригенні (ІІ тип) і чорні 
вуглецьвмісні скременілі теригенно-глинисті (ІІІ тип) товщі, що відрізняються за 
вмістом органічної речовини, кремнезему і карбонатів. Відклади першого типу на-
лежать до лужно-окисних (окисної кальцитової), другого – до кислих і слабколуж-
них окисних (окисної з перевідкладеним глауконітом), третього – до відновних 
(сидеритової, доломітової або ферродоломітової та слабковідновної кальцитової) 
і сильновідновних (первинно-сульфідної або сірководневої) мінералого-геохімічних 
фацій. Формування баррем-альбських (шипотська, спаська світи) та олігоценових 



(менілітова, дусинська світи) ми пов’язуємо з фазами океанічних безкисневих подій 
ОАЕ-1 та ОАЕ-4 у Карпатському сегменті Тетису, під час яких анаеробне відновне 
середовище сприяло фосилізації величезної кількості розсіяної органічної речо-
вини. Структурно-текстурні ознаки і речовинний склад окремих літологічних типів 
силіцитів та діагенетичних конкрецій нижньої крейди й олігоцену Українських Кар-
пат вказують на те, що їхній седименто- та діагенез відбувалися в умовах сильного 
дефіциту кисню. Досліджені кременисті породи можна вважати індикаторами без-
кисневих подій у Карпатському сегменті океану Тетис. Показано, що лужно-відновні 
умови, які є найбільш сприятливими для діагенетичної трансформації седименто-
генної органічної речовини в нафтові вуглеводні, переважали у вуглецьвмісних від-
кладах олігоценового віку.

Ключові слова: седиментогенез, діагенез, кремнезем, карбонати, сульфіди, орга-
нічна речовина, мінералого-геохімічні фації, крейдово-палеогеновий фліш, Україн-
ські Карпати.
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виЗначний учений-геолог-романТик
академік Євген федорович Шнюков

(до 90-річчя від уродин)

26 березня 2020 року відзначає славний і поважний ювілей – 90-річчя 
від уродин – визначний радянський та український учений-геолог, мінералог, 
літолог і морський геолог зі світовим іменем, романтик геології та організа-
тор науки Євген Федорович Шнюков. Дійсний член Національної академії 
наук України, академік Міжнародної академії наук Євразії, двічі лауреат Дер-
жавної премії УРСР (України) в галузі науки і техніки та премії ім. В. І. Вер-
надського АН УРСР, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор геолого-
мінералогічних наук, професор – таким науковця знає наукова та геологічна 
спільнота, як в Україні, так і країнах ближнього та далекого зарубіжжя, і це дале-
ко не повний перелік його досягнень та звитяг за 67 років наукової, науково-
організаційної, педагогічної і громадської діяльності.

Академік Євген Федорович Шнюков – один із засновників нової галузі 
геологічної науки – вчення про Світовий океан та його корисні копалини, 
творець всесвітньо відомої наукової школи з морської геології й осадового 
рудоутворення, дослідник найголовніших проблем сучасної геологічної на-
уки, серед них – утворення осадових родовищ корисних копалин, грязьо-
вий (болотний) вулканізм, будова і мінеральні ресурси дна Світового океану, 
зокрема акваторій морів у межах України. Саме з його іменем пов’язують 
фундаментальні комплексні дослідження процесів седиментогенезу та оса-
дового рудоутворення Азовського і Чорного морів, Індійського та Атлан-
тичного океанів.

Основні віхи наукового росту Євгена Шнюкова: кандидат (1958) і док-
тор (1966) геолого-мінералогічних наук, професор (1970), член-кореспондент 
(1978) і дійсний член (академік) АН УРСР (1982). Його науково-організаторські 
здібності дали змогу зайняти високі адміністративні посади, такі як заступ-
ник директора з наукової роботи Інституту геологічних наук (ІГН) АН УРСР 
(1968–1969), а потім (1969–1973) Інституту геохімії і фізики мінералів 
АН УРСР (тепер – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення (ІГМР) 
ім. М. П. Семененка НАН України), директор ІГН АН УРСР і завідувач від-
ділу осадового рудоутворення цього інституту (1977–1992), одночасно дирек-
тор Національного науково-природничого музею НАН України (1978–2008). 
1992 р. очолив Державну наукову установу «Відділення морської геології та 
осадового рудоутворення НАН України».

Життєва дорога майбутнього академіка Євгена Федоровича Шнюкова 
розпочалася на берегах Північної Двіни, що впадає в Біле море, адже наро-
дився він 26 березня 1930 р. на далекій північній окраїні Росії в м. Архан-
гельськ у сім’ї службовців. Знаменно, що безкрайні прибіломорські терени є 
батьківщиною і славного земляка ювіляра – видатного Михайла Ломоносо-
ва. Середню освіту з золотою медаллю Євген отримав в Одесі 1948 р. після 
остаточного переїзду батьків в Україну (1944 р.) Однак романтика морських 
просторів двох морів – Білого і Чорного – не спромоглася перевершити ро-
мантику геологічної професії, і ось юнак вже здобуває вищу освіту на гео-
логічному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевчен-



ка (1948–1953 рр.), після закінчення якого з відзнакою йому присуджують 
кваліфікацію «геолог-геохімік».

Навчаючись в аспірантурі ІГН АН УРСР (1953–1956 рр.) за керівництва 
професора Ю. Ю. Юрка науковець захопився мінералогією Криворізького 
залізорудного басейну і мінералів заліза Українського щита. Як підсумок, кан-
дидатська дисертація на тему «Минералогия Попельнастовского железоруд-
ного месторождения» і науковий ступінь кандидата геолого-мінералогічних 
наук (1958) та перша монографія «Рудные минералы Криворожской железо-
рудной полосы» (разом з Ю. Ю. Юрком).

Мінералогія як родоначальниця геологічних наук назавжди залишилася 
з ученим, мінералогічним дослідженням відведено чільне місце в численних 
монографічних працях, наукових статтях, тезах доповідей та у виступах на 
конференціях, незалежно від проблеми, яка вирішується. Не оминув він ува-
гою й нову галузь геологічних знань – вчення про мінералоутворювальні се-
редовища (флюїди) (термобарогеохімія, мінералофлюїдологія, fluid inclusions), 
яка потужно розвивалася в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН 
України, і творчий колектив на чолі з професором Володимиром Калюжним 
повсякчас відчував розуміння і підтримку академіка Євгена Шнюкова.

Подальші дослідження в галузі геології, мінералогії і геохімії заліз-
них руд Керченського залізорудного басейну та всієї кіммерійської Азово-
Чорноморської залізорудної провінції Євген Шнюков продовжив на посаді 
молодшого наукового співробітника Інституту мінеральних ресурсів АН УРСР 
у Симферополі (1957–1959 рр.). Їхні результати, які узагальнено в моногра-
фіях «Минералогия железорудной формации Керченского бассейна» (1960), 
«Марганцево-железные руды Керченского бассейна» (1961), «Генезис ким-
мерийских железных руд Азово-Черноморской рудной провинции» (1965), 
склали основу докторської дисертації на тему «Геология неогеновых ооли-Геология неогеновых ооли-
товых железных руд Азово-Черноморской рудной провинции» (1965). Нау-» (1965). Нау-
ковий ступінь доктора геолого-мінералогічних наук ученому присуджено 
1966 р., учене звання професора – присвоєно 1970 р. Визнанням на академіч-
ному рівні стало обрання його членом-кореспондентом (1978) і дійсним чле-
ном (академіком) (1982) АН УРСР.

Всеосяжність поглядів і захоплень та широка ерудиція і розмаїтість на-
укових зацікавленостей академіка Євгена Федоровича Шнюкова виявляєть-
ся в охопленні ним якнайширшого кола питань геології, мінералогії, геохімії 
у зв’язку із з’ясуванням їхньої ролі у формуванні корисних копалин різного 
походження, зокрема в надрах України як колишньої союзної республіки, так 
і незалежної держави.

Він уперше на основі встановленого зв’язку грязьового вулканізму із за-
лізорудним процесом, що випливало з вивчення класичних залізорудних ро-
довищ Керченського півострова, висунув гіпотезу про залежність седимен-
тогенезу, нафтогазоносності, рудоутворення і металогенії від перебігу гря-
зевулканічного процесу в Керченсько-Таманському регіоні. Узагальнення 
отриманих даних у низці монографій: «Грязевой вулканизм и рудообразова-
ние» (1971), «Грязевые вулканы Керченско-Таманской области. Атлас» (1986), 
«Грязевые вулканы Керченско-Таманского региона» (2005), і численних стат-
тях дало змогу обґрунтувати природну модель мінералоутворювального гря-



зевулканічного процесу, з нових позицій оцінити роль грязьового вулканізму 
як яскравого і специфічного прояву процесів дегазації Землі.

Євген Шнюков одним із перших в Україні обґрунтував необхідність роз-
витку геологічних досліджень Світового океану. Їх започаткували 1964 р. 
із вивчення будови верхньої товщі донних відкладів Азовського і Чорного мо-
рів з борту бурового науково-дослідного судна «Геохимик», що відображено 
у монографіях «К геологии акватории Азовского моря» (1968) і «Геология 
Азовского моря» (1974). У підсумку за восьмитомну серію праць «Геология 
шельфа УССР» (1981–1986 рр.) Євген Федорович у колективі претендентів 
був удостоєний звання лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і тех-
ніки (1989). Надалі експедиції з вивчення будови дна Чорного моря продовжи-
лися на науково-дослідних суднах (НДС) «Академик Вернадский», «Михаил 
Ломоносов», «Ихтиандр», «Киев», «Профессор Водяницкий», «Владимир 
Паршин». Отримані дані узагальнено в наукових статтях і монографіях, най-
вагоміші з яких «Палеоостровная дуга севера Черного моря» (1997) і «Мине-Мине-
ральные богатства Черного моря» (2004).

Отримані на матеріалах морських акваторій України теоретичні висновки 
підтвердили дві наступні спеціалізовані комплексні геолого-геофізичні експе-
диції НДС «Академик Вернадский» до Індійського й Атлантичного океанів 
(1978–1979 рр.). Їхні результати вилилися в колективні монографії, насампе-
ред, «Геология и металлогения северной и экваториальной частей Индийского 
океана» (1984) і «Геология и металлогения тропической Атлантики» (1989). 
У складі групи дослідників за цикл робіт «Регіональна океанологія: стан се-
редовища і мінерально-сировинні ресурси Атлантичного, Індійського, Пів-
денного океанів та їхніх морів» Євген Шнюков удруге був удостоєний звання 
лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2000). А за мо-
нографію «Полезные ископаемые Мирового океана» (видання 1974 і 1979 р.) 
Є. Ф. Шнюкову, Р. М. Білодідові та В. П. Цемку було присуджено премію 
ім. В. І. Вернадського АН УРСР.

Незаперечний і міжнародний авторитет Євгена Шнюкова як визнаного 
спеціаліста з проблем морської геології – делегата сесій Комітету ООН з мир-
ного використання дна морів і океанів (Женева, 1971; Нью-Йорк, 1972), за-
сідань Міжурядової океанографічної комісії в Парижі (1985, 1987), та дослід-
ника осадових залізних руд: з 1988 р. він голова Радянської робочої групи 
проєкту № 277 «Фанерозойские оолитовые железняки» МПГК ЮНЕСКО, 
у рамках якої з 1976 р. очолює Українську робочу групу по марганцю (про-
єкти № 111, 226). 2000 р. його як академіка Міжнародної академії наук Євра-
зії відзначено Золотою медаллю Леонардо да Вінчі. Учений, його учні і по-
слідовники гідно представляли українську науку на міжнародних, всесоюз-
них і республіканських форумах.

Академік Євген Федорович Шнюков створив наукову школу морської гео-
логії й осадового рудоутворення, здобутки якої визнано в державному та сві-
товому масштабах, вони привертали і привертають увагу міжнародної нау-
кової спільноти, що винятково важливо в умовах становлення сучасної укра-
їнської науки. Очолюване ним упродовж багатьох років Відділення морської 
геології й осадового рудоутворення НАН України стало важливим центром 
розвитку нових наукових напрямків та ідей у галузі морської геології й авто-



ритетною школою підготовки наукових кадрів. Численна когорта його учнів 
складає близько 40 кандидатів і докторів геолого-мінералогічних наук.

Ювіляра вирізняє активна праця в спеціалізованих учених радах, опо-
нування дисертацій у нашій країні та за її межами, рецензування і редагуван-
ня багатьох монографій і збірників наукових праць. Він – член редакційних 
колегій низки геологічних журналів і збірників, у 1989–1993 рр. очолював 
редколегію «Геологічного журналу», із 2005 р. – головний редактор журналу 
«Геология и полезные ископаемые Мирового океана».

Академік Євген Шнюков як багаторічний голова Українського літоло-
гічного комітету організував й успішно провів багато міжнародних нарад, 
зокрема, 2008 р. започаткував проведення конференцій з сучасних проблем 
літології і мінерагенії осадових басейнів України та суміжних територій. За-
вдяки його зусиллям і наукової літологічної спільноти досягнуто періодич-
ної організації наукових зібрань учених з цієї значущої проблематики, їхнє 
проведення один раз на 2–3 роки і набуття ними статусу міжнародних.

Упродовж багатьох років ювіляр на посадах директора Національного 
науково-природничого музею НАН України (1977–2008 рр.) і голови Музей-
ної ради НАН України (1978–2008 рр.) популяризував науку. Такі науково-
популярні видання, як «Скарби моря» (1966), «Всевладні мінерали» (1969), 
«Полуостров сокровищ» (1973), «Мир минералов» (1986), «Сокровища и 
загадки» (1995), «Камень ночи» (2000, 2009), «Минералы и мир» (2008), 
зокрема і про Чорне море: «Черное море» (1985), «Катастрофы в Черном мо-
ре» (1994), «Пираты Черного моря» (1995), «Опасное Черное море» (2000), 
поглиблюють знання і розширюють світогляд читачів. Особливо вражають 
«Мир минералов» і «Минералы и мир», які відкривають перед нами роман-
тику захоплення Євгена Федоровича мінералом – цим досконалим витвором 
Природи, яку учений проніс через усе життя!

Загалом творчий доробок ученого досягає 700 наукових та науково-
популярних видань як підсумок багатолітньої наполегливої праці.

Держава гідно оцінила найвагоміші фундаментальні і прикладні здобут-
ки вченого: йому двічі присудили Державну премію УРСР (України) в галузі 
науки і техніки, удостоїли багатьох урядових нагород, зокрема орденів «Знак 
почета» (1980) і «За заслуги» ІІІ ступеня (2000) та медалей «За доблестный 
труд» (1970), «В память 1500-летия г. Киева» (1982) і «Ветеран труда» (1985).

Академік Євген Федорович Шнюков, його дружина, Галина Дмитрівна 
Забелло – геолог-геохімік, яка, на жаль, вже відійшла в Засвіти, син Сергій 
– доктор геологічних наук, завідувач кафедри мінералогії, геохімії та петро-
графії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, дочка 
Катерина – доктор геологічних наук, провідний науковий співробітник ІГМР 
ім. М. П. Семененка НАН України – разом гідно представляють геологічну 
династію Шнюкових!

Євген Федорович і надалі з молодечим завзяттям активно працює на на-
уковому та науково-організаційному поприщі. Цьому допомагає надзвичай-
но приваблива риса його характеру – неперевершеність вродженого почуття 
гумору. Він демонструє взірець сумлінної праці і відповідальності, здобув-
ши цим упродовж багатьох років життя і діяльності заслужений авторитет 
та повагу геологічної спільноти. Свій поважний ювілей учений зустрічає в 



доброму здоров’ї, сповнений енергії і творчих сил та задумів, спрямованих 
на вирішення сучасних фундаментальних і прикладних проблем морської гео-
логії, а також літології, мінералогії та геохімії, особливо у зв’язку з потре-
бою оцінки газогідратного потенціалу Чорного моря й обґрунтування від-
криття нових родовищ корисних копалин в Азово-Чорноморському регіоні.

З нагоди ювілейної дати академіка Євгена Федоровича Шнюкова науко-
ва спільнота віддає належне йому не лише як визначному вченому і діячеві 
науки та педагогу, але й добрій, щирій і порядній людині, громадянину, за-
силає теплі віншування й щирі побажання доброго здоров’я та довголіття у 
достатку й любові рідних та близьких, пошанівці друзів і колег, здійснення 
творчих задумів і нових звершень на ще довгій життєвій ниві в ім’я майбут-
тя світової та української науки.

З роси та води Вам, дорогий Євгене Федоровичу! Многая і Благая Літа!

Академік НАН України Мирослав ПАвЛЮк,
доктор геологічних наук Ігор НАУМко


