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ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА КУЛИКА 
 

Українська геофізична наука зазнала важкої 
непоправної втрати. На 71-му році життя раптово 
помер головний науковий співробітник відділу 
глибинних процесів Землі і гравіметрії Інституту 
геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії 
наук України, член редколегії “Геофізичного жур-
налу” та журналу “Геодинаміка” Сергій Микола-
йович Кулик. 
Сергій Миколайович народився 4 березня 

1941 р. у м. Донецьку в родині геолога і лікаря. У 
рідному місті закінчив школу і перший курс До-
нецького політехнічного інституту. Після переїзду 
сім’ї в м. Київ продовжив навчання у Київському 
державному університеті ім. Т.Г. Шевченка на 
геологічному факультеті. 
Після закінчення навчання вся його трудова 

діяльність була пов’язана з Інститутом геофізики 
ім. С.І. Субботіна НАН України. Та й пішов з 
життя Сергій Миколайович на робочому місці 
після засідання редколегії “Геофізичного журна-
лу”, членом якої був. 
Сергій Миколайович пройшов шлях від інже-

нера до головного наукового співробітника, захис-
тив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата фізико-математичних наук у 1978 р. і 
доктора геолого-мінералогічних наук – у 1996 р., 
цього ж року отримав наукове звання старшого 
наукового співробітника. Опублікував понад 160 
наукових праць. С.Н. Кулик був членом вченої 
ради Інституту геофізики, членом спеціалізованих 
рад із захисту дисертацій при Інституті геофізики і 
геологічному факультеті Київського національ-
ного університету ім. Т.Г. Шевченка. 
Наукові інтереси Сергія Миколайовича були 

тісно пов’язані з геоелектрикою, вивченням гли-
бинної будови земної кори і верхньої мантії ма-

гнітотелуричними і магнітоваріаційними метода-
ми. Він зробив вагомий внесок у проведення екс-
периментальних досліджень, брав участь у чис-
ленних експедиціях як на території України, так і 
за її межами: на Кольському півострові, в Карелії, 
Середній Азії, Центральній Росії, Прибалтиці, Бі-
лорусії, Молдові, Польщі. 
Сергій Миколайович плідно працював у галузі 

теорії електромагнітних зондуючих систем, методів 
обробки та інтерпретації експериментальних даних, 
проведення комплексної інтерпретації, узагальнення 
та побудови геолого-геофізичних моделей земної 
кори і верхньої мантії. Він був одним з ініціаторів 
проведення досліджень шовних зон Українського 
щита, активним і постійним учасником і організа-
тором низки міжнародних нарад з геоелектрики і 
геомагнетизму. Впродовж п’яти років читав 
спецкурс “Геоелектрика” студентам геологічного 
факультету Київського національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка, підготував до захисту трьох 
аспірантів і одного докторанта. Його лекції, які  
викликали незмінний інтерес, цінували студенти. 
Сергій Миколайович Кулик брав активну 

участь у роботі редколегії журналу “Геодинаміка”, 
кваліфіковано рецензував роботи з геоелектричної 
проблематики та з геофізики загалом.  
Сергій Миколайович був веселим, дотепним, 

відкритим і доброзичливим, дуже приємним у 
спілкуванні. 
Редколегія журналу “Геодинаміка” глибоко су-

мує з приводу передчасної смерті Сергія Микола-
йовича Кулика, висловлює щирі співчуття його 
рідним та близьким і назавжди збереже світлу 
пам’ять про нього. 

Редакційна колегія, колеги та друзі 
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