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 90-річчя академіка НАН України 
Є.Ф. ШНЮКОВА 

26 березня виповнюється 90 років видатному вченому в галузі 
геології академіку НАН України Євгену Федоровичу Шнюко-
ву. Є.Ф. Шнюков народився 1930 р. в м. Архангельськ (Росія). 
У 1953 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шев-
ченка. Був заступником директора Інституту геологічних наук 
АН УРСР, Інституту геохімії і фізики мінералів АН УРСР, дирек-
тором і завідувачем відділу Інституту геологічних наук АН УРСР, 
директором Національного науково-природничого музею НАН 
України. У 1992–2017 рр. очолював ДНУ «Відділення морської 
геології та осадочного рудоутворення НАН України».

Є.Ф. Шнюков зробив вагомий внесок у розвиток сучасної 
морської геології та теорії осадового рудоутворення, у фор-
мування й утвердження української школи морської геології і 
літології. З його іменем пов’язані дослідження процесів грязьо-
вого вулканізму, флюїдогенного мінерагенезу, седиментогенезу 
і осадового рудоутворення залізних, марганцевих та інших руд. 
Він автор гіпотези утворення осадових оолітових залізних руд 
керченського типу, знавець геологічної будови та генезису всі-
єї Азово-Чорноморської залізорудної провінції. Є.Ф. Шнюков 
відкрив нові родовища рудних і нерудних корисних копалин 
у регіоні досліджень, встановив золотоносність Керченського 
півострова (Актаське та Заморське родовища). Він є першо-
відкривачем Новоселівського та Узунларського залізорудних 
родовищ. Хрестоматійними стали монографії Є.Ф. Шнюкова 
з проблем формування осадових залізних і марганцевих руд, 
грязьового вулканізму, металогенічних досліджень донних від-
кладів Світового океану і внутрішніх морів, проблем геології та 
газогідратоносності Чорного моря.

Є.Ф. Шнюков — автор понад 600 наукових праць, головний 
редактор заснованого ним журналу «Геологія і корисні копа-
лини Світового океану», голова Українського літологічного ко-
мітету; активний популяризатор науки, автор широковідомих 
книг «Світ мінералів», «Небезпечне Чорне море», «Корисні ко-
палини Світового океану», «Газовий вулканізм Чорного моря» 
та ін. Він двічі лауреат Державної премії України в галузі науки 
і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ор-
денів «За заслуги» ІІІ ст. та князя Ярослава Мудрого V ст.
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