
 96 

ПЕРСОНАЛІЇ 

 

 

 

ВАЛЕНТИНУ ЮХИМОВИЧУ МАКСИМЧУКУ – 60! 
 

У грудні 2010 р. виповнюється 60 років за-

ступнику головного редактора журналу “Геодина-

міка”, директору Карпатського відділення Інсти-

туту геофізики ім. С.І. Субботіна Національної 

академії наук України, д-ру фіз.-мат. наук, про-

фесору Валентину Юхимовичу Максимчуку. 

Валентин Юхимович Максимчук народився 26 

грудня 1950 року в с. Білівці, Хотинського району, 

Чернівецької області в селянській родині Юхима 

Андрійовича та Віри Павлівни Максимчуків. У 

1968 р. після закінчення із срібною медаллю Білі-

вецької середньої школи вступив до Івано-Фран-

ківського інституту нафти і газу. 

Після завершення у 1973 році навчання в ін-

ституті за спеціальністю “Геофізичні методи по-

шуку та розвідки корисних копалин” В.Ю. Мак-

симчук отримав кваліфікацію гірничого інженера-

геофізика та був скерований на роботу у Львів-

ський філіал математичної фізики Інституту мате-

матики АН УРСР (ЛФМФІМ АН УРСР), який 

очолював академік Я.С. Підстригач.  

ЛФМФІМ АН УРСР був створений на базі 

Львівського філіалу інституту геофізики АН УРСР 

(1973 р.), і в ньому поряд з відділами та лабора-

торіями механіко-математичного профілю працю-

вав доволі великий колектив геофізиків, які про-

водили наукові дослідження з сейсмології, гео-

магнетизму, геоакустики, електророзвідки. У фі-

ліалі працювали відомі вчені-геофізики: Я.С. Са-

пужак, Г.І. Петкевич, М.І. Мельничук, А.П. Бонда-

ренко, О.Г. Юркевич, В.І. Сомов, Т.З. Вербицький, 

А.І. Білінський, В.Г. Кузнєцова та інші. У цій 

установі відбулось декілька етапів реорганізації: у 

1973–1978 рр. – Львівський філіал математичної 

фізики Інституту математики АН УРСР; з 1978 р. – 

Інститут прикладних проблем механіки і мате-

матики АН УРСР (ІППММ) (тепер ІППММ імені 

Я.С. Підстригача НАН України). У 1991 році на 

базі геофізичних підрозділів ІППММ було ство-

рено Карпатське відділення Інституту геофізики 

ім. С.І. Субботіна НАН України (КВ ІГФ НАНУ), 

яке очолив д-р геол.-мінер наук Я.С. Сапужак. 

У стінах цих установ В.Ю. Максимчук про-

йшов шлях від інженера до доктора фізико-мате-

матичних наук, професора, директора КВ ІГФ 

НАНУ. Свою трудову діяльність він розпочав 1 

серпня 1973 р. на посаді інженера у відділі ком-

плексного вивчення земної кори (керівник відділу 

канд. техн. наук М.І. Мельничук). З перших днів 

роботи В.Ю. Максимчук зайнявся дослідженнями 

проблем вікового ходу геомагнітного поля Землі 

та його аномалій. Також займався дослідженням 

на створеному наприкінці 60-х років Карпатсь-

кому геодинамічному полігоні тектономагнітних 

ефектів, їх просторових та часових характеристик, 

зв’язку з тектонікою та сейсмічністю Закарпат-
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ської сейсмоактивної зони. Для вирішення цієї 

проблеми в Закарпатті В.Ю. Максимчук з ко-

лективом наукових працівників лабораторії геоди-

наміки під керівництвом канд. техн. наук 

В.Г. Кузнєцової створили мережу із більше ніж 

100 пунктів спостережень, що охоплювала всі 

тектонічні зони Закарпаття, на якій регулярно (два 

рази в рік) виконувались геомагнітні спостере-

ження. Це дало змогу вивчити особливості 

просторово-часової структури тектономагнітних 

аномалій, виявити їхній зв’язок з тектонікою та 

виділити активні тектонічні структури. Отримані 

результати допомогли обґрунтовано вибрати місце 

для розташування режимних геофізичних станцій 

для вивчення провісників місцевих землетрусів. 

В.Ю. Максимчук брав безпосередню участь у 

розбудові цих станцій, в організації цілодобової 

реєстрації геомагнітних варіацій. Аналіз отри-

маних на Карпатському геодинамічному полігоні 

даних режимних геомагнітних спостережень 

дозволив вивчити складний спектр варіацій ано-

мального магнітного поля: довготривалі квазілі-

нійні тренди, квазіперіодичні 5- та 2,5-річні 

варіації, а також епізодичні варіації тривалістю від 

декількох тижнів до декількох місяців.  

Одночасно без відриву від виробництва з 1978 

по 1982 рр. В.Ю. Максимчук навчається в аспі-

рантурі Інституту земного магнетизму, іоносфери 

та поширення радіохвиль (ІЗМІРАН) АН СРСР 

(м. Москва) спочатку під керівництвом відомого 

російського магнітолога д-ра фіз.-мат. наук 

А.Н. Пушкова, а після його передчасної смерті – 

під керівництвом д-ра фіз.-мат. наук Е.Б. Файн-

берга. У цей період В.Ю. Максимчук також 

активно займається вивченням з використанням 

даних світової мережі магнітних обсерваторії 

регіональної структури вікових геомагнітних 

варіацій. Він виділив на території Європи 

регіональну аномалію вікового ходу, дослідив її 

природу та зв’язок з глибинною будовою земної 

кори і верхньої мантії. У 1983 році в ІЗМІРАНі він 

захистив кандидатську дисертацію “Особливості 

вікового ходу геомагнітного поля Карпато-

Балканського регіону” та здобув науковий ступінь 

кандидата фізико-математичних наук.  

Важливим результатом тектономагнітних до-

сліджень на Карпатському геодинамічному полі-

гоні був експериментально встановлений факт іс-

нування над активними тектонічними розломами 

динамічних магнітних аномалій інтенсивністю в 

декілька нТл/рік. Отримані результати стали ос-

новою для розроблення нового геофізичного 

методу – динамічної магніторозвідки. Метод при-

вернув увагу виробничників і на замовлення 

тресту “Грознефтегеофизика” у 1986 році були 

розпочаті масштабні експериментальні польові 

дослідження в нафтогазоносному Терсько-Кас-

пійському прогині. За період з 1986 р. по 1991 р. 

на території Чечено-Інгушетії та Дагестану за 

безпосередньою участю В.Ю. Максимчука було 

відпрацьовано сотні кілометрів тектономагнітних 

профілів. Це дозволило отримати переконливі дані 

про динаміку магнітного поля в зонах нафто-

газоносності та окремих родовищ нафти і газу. У 

співавторстві з В.Г. Кузнєцовою, В.А. Сидоровим 

(ІГІРГІ, Москва,) та З.С. Воцалевським (“Грознеф-

тегеофизика”) у 1990 році на метод динамічної 

магніторозвідки було отримано авторське 

свідоцтво СРСР. 

У 1993–2003 рр. за ініціативою та під без-

посереднім керівництвом В.Ю. Максимчука були 

проведені експериментальні польові роботи на ба-

гатьох нафтогазових родовищах та перспективних 

структурах Дніпровсько-Донецької западини, Пе-

редкарпаття, Волино-Поділля. За даними цих до-

сліджень було переконливо показано, що над ро-

довищами вуглеводнів спостерігаються локальні 

магнітні аномалії, які є результатом взаємодії ву-

глеводнів з гірськими породами і можуть 

слугувати пошуковою ознакою під час нафтогазо-

пошукових робіт.  

У 1997 році за результатами всіх проведених у 

1984–1996 рр. досліджень В.Ю. Максимчук захис-

тив докторську дисертацію “Динаміка аномаль-

ного магнітного поля та її застосування для вирі-

шення прикладних задач геофізики” за спеціаль-

ністю “Геофізика” та здобув науковий ступінь 

доктора фізико-математичних наук. Матеріали ди-

сертації лягли в основу монографії “Динаміка ано-

мального магнітного поля Землі”, написаної у 

співавторстві з Ю.М. Городиським та В.Г. Кузнє-

цовою. За цю монографію В.Ю. Максимчуку із 

співавторами у 2004 р. була присуджена премія 

ім. С.І. Субботіна НАН України. 

У 2001 р. за ініціативою В.Ю. Максимчука в 

КВ ІГФ розпочато дослідження магнітної сприй-

нятливості гірських порід нафтогазоносних струк-

тур та перспективних площ, що дозволило встано-

вити високу ефективність капаметрії для розчле-

нування та кореляції осадових товщ. Отримані 

В.Ю.Максимчуком з колективом очолюваного 

ним відділу динаміки магнітного поля Землі (ство-

рений у 2000 р.) результати піднесли магнітомет-

рію на новий рівень і показали, що магнітороз-

відка є ефективним методом не лише рудної, але й 

нафтогазової геофізики.  

Особливим етапом у науковій діяльності 

В.Ю. Максимчука є його участь в організації гео-

фізичних досліджень в Антарктиці. Він був учас-

ником VII, IX та XIII Українських антарктичних 

експедицій (2002, 2004, 2008 рр.). За його ініціа-

тивою та безпосередньою участю в період 1998–

2010 рр. був створений тектономагнітний полігон 

в районі Української антарктичної станції “Ака-

демік Вернадський” (архіпелаг Аргентинські ос-

трови), який є єдиним у своєму роді в Антарктиці. 

За результатами проведених тут геомагнітних 

досліджень вперше були отримані дані про дина-

міку локального магнітного поля західного схилу 

Антарктичного півострова та оцінено інтенсив-
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ність та напрямок варіацій тектонічних напружень 

у земній корі регіону. 

В останні роки В.Ю. Максимчук із працівни-

ками очолюваного ним відділу активно працює 

над проблемами просторово-часової структури 

магнітного поля Землі, побудовою моделей та 

карт головного магнітного поля та вікової варіації 

для території України. За його ініціативою у 2005–

2006 рр. у співпраці з Інститутом геофізики  

ім. С.І. Субботіна НАН України (д-ра геод. наук  

М.І. Орлюк) та УкрДГРІ (зав. від. В.І. Трегуленко) 

було створено мережу пунктів вікового ходу 

геомагнітного поля України. За результатами 

виконаних робіт у 2010 р. вперше побудована 

“Карта магнітного схилення України”. 

В.Ю. Максимчук успішно поєднує науково-

дослідну діяльність з науково-організаційною: з 

1993 по 2003 роки він працював вченим секре-

тарем, з 2000 р. – завідувач відділу динаміки 

магнітного поля Землі, з 2003 р. – директор КВ 

ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України. 

В.Ю. Максимчук є автором понад 200 науко-

вих праць, зокрема 5 монографій (у спів-

авторстві), 1 навчального посібника та 3-х патен-

тів. Він був у числі організаторів та активним 

учасником багатьох всеукраїнських та міжнарод-

них нарад, конференцій, симпозіумів, присвяче-

них актуальним проблемам геологічних наук. 

В.Ю. Максимчук успішно займається підготовкою 

наукових кадрів. Під його керівництвом захищено 

дві кандидатські дисертації. Як професор кафедри 

польової нафтогазової геофізики Івано-Франків-

ського національного технічного університету на-

фти і газу читає лекції студентам та керує їх ди-

пломним проектуванням.  

В.Ю. Максимчук – член спецради з захисту 

кандидатських і докторських дисертацій при ІГФ 

НАН України та кандидатських – при Івано-Фран-

ківському національному технічному університеті 

нафти і газу за спеціальністю “Геофізика”, дій-

сний член Української нафтогазової академії. Він 

є членом редколегій наукових журналів “Геоди-

наміка” та “Геологія і геохімія горючих копалин”. 

Геологічна спільнота, Президія НАН України 

та Держава високо оцінили внесок В.Ю. Максим-

чука у розвиток вітчизняної геофізики. За особис-

тий внесок у розвиток геологорозвідувальних 

робіт з нарощування мінерально-сировинної бази 

України у 2002 р. йому присвоєно звання “Почес-

ний розвідник надр”. У 2008 році В.Ю. Максим-

чук нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ сту-

пеня. 

Тісна творча співпраця єднає В.Ю. Максим-

чука з ученими Польщі, Словаччини, Румунії, 

Росії, Німеччини, Італії, Австрії, Болгарії, Китаю 

та інших країн. 

В.Ю. Максимчук зустрічає свій ювілей у роз-

квіті духовних і творчих сил, сповнений оптиміз-

му і нових планів на майбутнє. Редакційна колегія 

журналу “Геодинаміка”, колеги та друзі бажають 

Валентину Юхимовичу міцного здоров’я, велико-

го щастя, подальших творчих успіхів на науковій 

ниві на славу української науки та многая-многая 

літа.  
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