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З ІСТОРІЇ ЛІТОЛОГІЇ / HySTORy OF LITHOLOGy

миколА вАСильович логвиНеНко

(14.10.1914 – 17.06.1998)

На дні роботи конференції «Сучасні проблеми лі-
тології осадових басейнів України та суміжних те-
риторій», яку проводив Український літологічний 
комітет, припала важлива для вітчизняних геоло-
гів дата – 100-річчя від дня народження видатно-
го літолога Миколи Васильовича Логвиненка.

Народився М.В. Логвиненко 14 жовтня 
1914 р. у повітовому містечку Короча Курської 
губернії. Батьки його були з різночинної інтеліген-
ції: тато – бухгалтер, мати – закінчила Бестужів-
ські курси в Петербурзі та вчителювала. Дід був 
купцем 1-ї гільдії. Микола Васильович закінчив 
семирічку у Харкові, в 1930-31 рр. жив з батьком 
на Далекому Сході, потім повернувся до Харкова, 
де працював монтером і мріяв навчатися в Гідро-
метеорологічному інституті на відділенні океано-
логії. Однак ця мрія не здійснилася, і в 1932 р. він 
вступив до Харківського університету на геолого-
географічне відділення, де його вчителями були 
такі видатні вчені, як Д.М. Соболєв, К.М. Савич-
Заблоцький, М.О. Ремізов, С.П. Попов та ін. 

22 червня 1941 р., в день початку війни, М.В. 
Логвиненко був затверджений у ступені кандидата 
геолого-мінералогічних наук. У роки війни Микола 
Васильович працював в оборонній промисловості.

Потім, під час роботи в Харківському універ-
ситеті, основним предметом його досліджень 
були літологія і палеогеографія продуктивної час-
тини донецького карбону. 

В 1948 р. вчений захистив докторську дис-
ертацію «Літологія і палеогеографія продуктив-

ної товщі Донецького карбону», а в 1950 р. у віці 
всього лише 36 років був обраний професором 
на кафедрі мінералогії та петрографії Харківсько-
го університету. У 1953 р. він  опублікував одну з 
перших узагальнюючих робіт щодо викопних вуг-
леносних утворень України.

В 1955 р. М.В. Логвиненко очолив кафедру 
мінералогії та петрографії Харківського універ-
ситету. Після цього на кафедрі особливо широко 
розвернулася робота з літологічної тематики, яка 
триває і до наших часів. Зараз Харківський уні-
верситет (тепер вже імені В.Н. Каразіна) випус-
кає фахівців-літологів. В 1959 р. при кафедрі було 
організовано Харківську групу Українського міне-
ралогічного товариства.

У 1964 р. Микола Васильович переїздить до 
Ленінграда, де очолює відділ геології вугілля Все-
союзного геологічного інституту (ВСЕГЕІ). У 1967 
р. він заснував нову кафедру літології і морської 
геології в Ленінградському державному універси-
теті і до 1988 р був її завідувачем. З 1988 р. М.В. 
Логвиненко − професор кафедри літології, мор-
ської і нафтової геології Ленінградського (нині С.-
Петербурзького) університету.

Одним з перших і мало досліджуваних на той 
момент напрямів роботи Миколи Васильовича 
була осадова мінералогія. Теригенная мінерало-
гія, аутигенний мінералогенез, ізоморфізм кар-
бонатних мінералів, мінералогія шаруватих силі-
катів, цеолітів − це коло проблем, опрацьованих 
вченим. У процесі цих досліджень спільно з В.А. 
Дріцем і В.А. Франк-Каменецьким було відкрито 
новий мінерал тосудит – змішаношаруватий  АІ-
хлорит-монтморилоніт.

Микола Васильович розробив ряд проблем 
морського та океанічного мінералоутворення і ді-
агенезу. Сфера його наукових інтересів включа-
ла також питання осадової диференціації речови-
ни, седиментаційну циклічність, а пізніше − рит-
мічність і походження флішу, ритмічність і періо-
дичність накопичення осадів. Спільно з Г.В. Кар-
повою і Д.П. Шапошніковим він вивчав літологію 
і генезис таврійської формації Криму.

Одна з головних проблем, в якій Микола Ва-
сильович досяг найбільших результатів і написав 
свої найвизначніші роботи, – це проблема пост-
седиментаційних перетворень. В результаті дослі-
джень в різних регіонах (Донбас, Прикавказзя, 
Урал, південно-східний Казахстан) їм були встанов-
лені найголовніші закономірності розвитку постсе-
диментаційних процесів. На основі змін парагене-
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зів аутигенних мінералів, текстур, структур і фізич-
них властивостей порід були охарактеризовані ста-
дії катагенезу і метагенезу та виділені їх етапи.

Також багато часу і сил професор М.В. Логви-
ненко присвятив проблемі, пов’язаній з вивчен-
ням сучасних осадів і сучасного літогенезу. По-
чавши з вивчення алювія р. Дніпро, він досліджу-
вав мінералогію пляжів Азовського моря, а потім, 
спільно з співробітниками Ленінградського уні-
верситету, виконував багаторічні детальні роботи 
з літодинаміки та літології Фінської затоки, півден-
ної частині Ладозького озера і прибережної зони 
Охотського моря. Також особливе і важливе місце 
в науковому спадку Миколи Васильовича займа-
ють роботи з океанічного седиментогенезу.

Все творче життя М.В. Логвиненко був викла-
дачем – системним, вимогливим, глибоко еру-
дованим професіоналом. Викладати він почав у 
1938 р. на кафедрі петрографії рідного універси-
тету, де обіймав посади асистента, ст. викладача 
(1940–1942), доцента, професора. У той же час 
був старшим науковим співробітником Науково-
дослідного інституту геології Харківського держав-
ного університету, а після війни — завідував від-
ділом (1948–1949). У Харківському гірничому ін-
ституті за сумісництвом виконував обов’язки за-
відувача кафедри геології (1944, 1947–1949), 
працював доцентом кафедри підмурів і фунда-
ментів (1945–1946), був штатним завідувачем 
кафедри геології та гідрогеології (1949–1952) та 
професором цієї кафедри. Водночас за сумісни-
цтвом працював у Харківському інституті інжене-
рів залізничного транспорту, ХГІ (1952–1955). За 
свідченням колег (Сборник…, 1997) за багато ро-
ків викладання у Харківському і Ленінградсько-
му (Санкт-Петербурзькому) університетах Микола 
Васильович прочитав, мабуть, всі навчальні кур-
си з мінералогії, літології і морської седиментоло-
гії – від електронної мікроскопії до глобальної тео-
рії літогенезу. Говорячи про Миколу Васильовича 
як педагога, особливо слід згадати його численні 
наукові і навчально-методичні роботи, підручни-
ки і навчальні посібники, які стали довідниками 
для багатьох поколінь геологів і мінералогів. Три 
видання витримала книга «Петрографія осадових 
порід», за друге видання якої в 1976 р. йому була 
присуджена Державна премія СРСР. Миколу Ва-
сильовича відрізняла уважність та дружнє став-
лення до талановитої молоді. Українські літоло-
ги зберегли видання його знаменитої «Петрогра-
фії…» подароване та підписане молодому геологу 
«Саше лукину» (див.рисунок).

У дні 80-річного ювілею колеги Миколи Васи-
льовича (В.Н. Шванов, Е.І. Сергєєва, С.М. Усен-
ков) по С.-Петербурзькому університету попро-
сили його з 250 написаних ним робіт – моногра-
фій, підручників, статей, доповідей – відібрати 50, 
найбільш грунтовних, на його погляд. Список цих 
публікацій переконливо говорить про надзвичай-
ну широту наукових інтересів М.В. Логвиненка, 
про глибоке опрацювання їм проблем, що відо-
бражають цілі наукові напрямки. 

50 найвизначних праць  
професора М.В. Логвиненка
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менных отложений береговой зоны Азовского моря 
// Докл. АН СССР. 1964. Т. 159. № 3. С. 368-372. 

17. Логвиненко H.B. К характеристике фаций 
современного песчаного пляжа // Докл. АН СССР, 
1969. Т. 188, № 3. С. 673-676.

18. О распределении обломочного матери-
ала по размеру и удельному весу в береговой 
зоне моря // Докл. АН СССР. 1969. Т. 188, № 4. С. 
1200-1204. 

19. Современные осадки Тихого океана у бере-
гов Перу и Чили // Литология и полез. ископаемые. 
1973. № 1. С. 3-17 (соавтор Е.А. Романкевич). 
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ких процессов в прибрежной зоне и их прогнози-
рование // Вести. Ленингр. ун-та. 1984. № 12. С. 
24-34 (соавтор Л.К. Барков).

43.  Литология и литодинамика современных 
осадков восточной части Финского залива. Л., 
1988. 145 с. (Соавторы Л.К. Барков, С.М. Усенков).
З а г а л ь н і  п и т а н н я  т а  п і д р у ч н и к и

44.  Введение в методику исследования 
осадочных пород. Харьков, 1957. 130 с. 

45. О некоторых теоретических и методи-
ческих проблемах современной литологии // 
Проблемы литологии и геохимии осадочных по-
род и руд. M., 1975. С. 41-49. 

46.  Периодические процессы в геологии. Л., 
1976. 258 с. (соавторы А.И. Айнемер, М.И. Ритен-
берг, Э.И. Сергеева, В.Н. Шванов). 

47.  Морская геология. Л., 1980. 343 с.
48.  Петрография осадочных пород (с основа-

ми методики исследования). изд. 3-е, испр. и до-
полн. M., 1984. 414 с. (Второе издание удостоено 
государственной премии). 

49.  Методы определения осадочных пород. 
Л., 1986. 259 с. (соавтор Э.И. Сергеева). 

50. Образование и изменение осадочных по-
род на континенте и в океане. Л., 1987. 236 с. (со-
автор Л.В. Орлова).

Микола Васильович широко відомий не тіль-
ки в країнах, що раніше були у складі СРСР, а 
й за кордоном. Він неодноразово виступав на 
міжнародних наукових форумах, читав курси 
лекцій в університетах Югославії і Польщі. Був 
учасником багатьох міжнародних конгресів, де-
сятків нарад, регіональних конференцій, шкіл і 
семінарів, членом Міжнародного літологічного 
комітету, кількох міжнародних комісій, методич-
них і спеціалізованих рад, редколегій журналів 
– такий широкий спектр науково-громадської 
діяльності М. В. Логвиненка. За своє довге 
і плідне життя він передав глибокі знання со-
тням студентів і десяткам аспірантів, багато з 
яких стали докторами наук.

Помер М.В. Логвиненко в червні 1998 р. Як 
зазначено в численних статтях-спогадах про Ми-
колу Васильовича (Сборник…, 1997; Усенков и 
др., 2004; 2005 та ін.) все його життя − яскра-
вого багатогранного з вражаючою працездатніс-
тю, вченого та людини, яка користувалася щири-
ми симпатіями і глибокою повагою друзів, учнів і 
колег − приклад беззавітного служіння науці.
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