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70-річчя члена-кореспондента НАН України
М.І. ПАВЛЮКА

Мирослав Іванович Павлюк народився 
4 серпня 1943 р. на Тернопільщині. Після 
закінчення в 1965 р. геологічного факульте-
ту Львівського національного університету 
ім. І. Франка зі спеціальності «геологія і роз-
відка родовищ корисних копалин» одержав 
кваліфікацію інженера — геолога-роз від-
ника. Ще в студентські роки, під час три-
валих виробничих практик у Казахстані, 
Забайкаллі, Магаданській області, форму-
валися геологічний світогляд і наукові заці-
кавлення майбутнього видатного вченого в 
галузі геотектоніки і нафтогазової геології.

З 1965 р. і донині, за винятком періоду 
військової служби (листопад 1965 — грудень 
1966 рр.), Мирослав Іванович працює в Ін-
ституті геології і геохімії горючих копалин 
(ІГГГК) НАН України, пройшовши довгий 
шлях наукового становлення. Спочатку він 
обіймав посади інженера, старшого інже-
нера, молодшого наукового співробітника 
(1965–1970). Протягом 1970–1973 рр. на-
вчався в аспірантурі під керівництвом відо-
мого геолога-нафтовика академіка Григорія 
Назаровича Доленка, а в 1974 р. захистив 
кандидатську дисертацію. У 1974–1983 рр. 
М.І. Павлюк був ученим секретарем Інсти-
туту, в 1987–1988 рр. — завідувачем лабора-

торії проблем нафтогазоносності акваторій, 
а з 1988 р. керує відділом геології нафти і 
газу. У 1998 р. його було призначено на по-
саду заступника директора ІГГГК з наукової 
роботи, а з 2000 р. Мирослав Іванович очо-
лює Інститут. Він має науковий ступінь док-
тора геолого-мінералогічних наук (1997) і 
вчене звання професора (2005). У 2006 р. 
М.І. Павлюка обрано членом-корес пон ден-
том НАН України.

Наукові інтереси Мирослава Івановича 
зосереджені на ключових питаннях взаємо-
зв’язку формацій, геологічної еволюції та 
нафтогазоносності; розробленні методики 
формаційного і порівняльно-тектонічного 
ана  лізів для прогнозування й оцінювання на-
фтогазоносності регіонів України, акваторій 
Чорного та Азовського морів і низки слабко 
вивчених регіонів світу, зокрема арктичних 
Баренцового і Карського морів, де М.І. Пав-
люк очолював геологічні експедиції Академії 
наук впродовж 1984–1992 рр. Він уперше 
виконав формаційний аналіз осадових ком-
плексів Півдня України й окремих арктичних 
басейнів Євразії, що є одним із пріоритетних 
напрямів сучасної геотектоніки, який має 
теоретичне і прикладне значення.

Останнім часом М.І. Павлюк працює над 
проблемами геотектоніки та виявлення гео-
динамічних режимів і критеріїв нафтогазо-
носності. Це дозволило йому з позицій нео-
мобілізму створити нові моделі формування 
нафтогазоносних провінцій України, запро-
понувати оригінальну генетичну класифіка-
цію структурних пасток нафти і газу й об-
ґрунтувати геодинамічні критерії нафтога-
зоносності, що відкриває нові можливості 
пошуків корисних копалин.

Творча і плідна співпраця єднає Миросла-
ва Івановича з ученими Польщі, Росії, Ав-
стрії, Словаччини та інших країн. Разом із 
фахівцями Польського геологічного інсти-
туту він виконує дослідження за спільною 
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програмою вивчення глибинної будови і на-
фтогазоносності Карпат та їхнього фор-
ланду. М.І. Павлюк бере участь у важливих 
національних програмах з освоєння міне-
рально-сировинних ресурсів України та її 
континентального шельфу. Він член редак-
ційної ради і співавтор фундаментальної 
праці «Атлас родовищ нафти і газу Украї-
ни». В ІГГГК Мирослав Іванович заснував 
наукову школу з геодинаміки нафтогазонос-
них провінцій, залучивши до неї багато та-
лановитих молодих учених.

М.І. Павлюк очолює Наукову раду з проб-
леми «Геологія і геохімія горючих копалин» 
НАН України і спеціалізовану раду із захис-
ту кандидатських і докторських дисертацій 
при ІГГГК НАН України. Він — головний 
редактор журналу «Геологія і геохімія го-
рючих копалин», член редколегії журналу 
«Геодинаміка». Мирослав Іванович входить 
до складу бюро Західного наукового центру 
(ЗНЦ) НАН України та МОН України і 
керує секцією «Науки про Землю» ЗНЦ. 

М.І. Павлюк — голова Українського націо-
нального комітету Карпато-Балканської 
геологічної асоціації, академік і член Пре-
зидії Української нафтогазової академії.

Проблеми геотектоніки, еволюції та умов 
формування нафтових і газових родовищ 
України висвітлено в понад 270 наукових 
працях М.І. Павлюка, зокрема 18 моногра-
фіях.

Мирослав Іванович — заслужений діяч на-
уки й техніки України (2008), лауреат Дер-
жавної премії України в галузі науки і техні-
ки (2009). Він нагороджений медаллю «За 
працю і звитягу», удостоєний численних 
відзнак, серед яких медаль ім. В.І. Лучиць-
кого, Золотий нагрудний знак Спілки гео-
логів України, почесні грамоти Президії 
НАН України, Західного наукового центру 
НАН і МОН України.

Наукова громадськість, колеги й учні щиро 
вітають Мирослава Івановича з ювілеєм, зи-
чать йому міцного здоров’я, творчої наснаги, 
нових наукових звершень.




