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МИ РОС ЛАВ ПАВ ЛЮК: 
«Ге о логія як лю бов на все жит тя» *

Життєвий шлях Ми рос ла ва Іва но ви ча Пав лю ка — прик лад
того, як ди тя че за ми лу ван ня рідною при ро дою та юнаць ка на по лег -
ливість у її вив ченні, пом но жені на гли бо ку обізнаність і пра це люб -
ство, при но сять ве ликі здо бут ки та за галь не виз нан ня. Відо мий уче -
ний у га лузі ге о тек тоніки, ге о логії наф ти і га зу, док тор гео  ло го@міне -
ра логічних на ук, про фе сор, ака демік НАН Ук раїни, Зас лу же ний
діяч на у ки і техніки Ук раїни — усі ці ти ту ли є послідов ни ми та за ко -
номірни ми ета па ми про фесійно го ста нов лен ня на у ков ця, для яко -
го йо го га лузь, ге о логія, ста ла найбіль шим за хоп лен ням, лю бов’ю
на все жит тя.

Сь о годні у колі на у ко вих інте ресів дослідни ка — ге о логія наф -
ти і га зу, зок ре ма ге не зис вуг ле воднів і за ко номірності їхнь о го роз -
пов сюд жен ня в земній корі, ге о ди намічна ево люція та ре ко н -
струкція фор му ван ня наф то га зо нос них провінцій, ге о ди намічні
кри терії і ре жи ми наф то га зо нос ності то що. Фун да мен тальні праці
та но ва торські розвідки М.І. Пав лю ка ко рис ту ють ся ши ро кою по -
пу лярністю в Ук раїні та по за її ме жа ми. Се ред більш як 300 праць
Ми рослава Іва но вича особ ли ве місце на ле жить унікаль но му шес -
ти том но му «Ат ла су ро до вищ наф ти і га зу Ук раїни» (1998) — над
ним уче ний пра цю вав і як член ре дакційної ко легії, і як один із
авторів. Знач ним здо бут ком ста ла та кож йо го мо нографія «Ге о ди -
намічна ево люція та наф то га зо носність Азо во@Чор но морсь ко го і
Ба рен цо во морсь ко го пе ри кон ти нен таль них шель фів» (2014), у
якій до ве де но суттєвий вплив го ри зон таль них тек тонічних рухів
на ха рак тер ло каль ної склад час тості та, відповідно, ре жимів наф -
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то га зо наг ро мад жен ня, що зу мо ви ло по я ву різних струк тур них
форм, які аку му лю ва ли при родні вуг ле водні.

При та манні М.І. Пав лю кові сис темність мис лен ня та ори -
гінальність ав торсь ко го підхо ду, ра зом з йо го умінням фор му лю ва -
ти та вирішу ва ти складні проб ле ми, ста ли за по ру кою успішності
масш таб них національ них прог рам з ос воєння міне раль но@си ро -
вин них ре сурсів кон ти нен таль но го шель фу Азо во@Чор но морсь ко -
го регіону та Ук раїни в ціло му, які він ініціював і в яких брав ак тив -
ну участь.

Ма ла Батьківщи на М.І. Пав лю ка — маль ов ни че се ло Ле тя че в
Заліщиць ко му районі Тер нопіль щи ни. Тут він пішов до по чат ко вої
шко ли, а про дов жив нав чан ня у містеч ку Заліщи ки, де успішно
закінчив се ред ню шко лу ім. Оси па Ма ко вея (1959). 

Ди ти н ство май бутнь о го ака деміка пройш ло се ред стрімких
Дністро вих круч і каньйонів, а вра жен ня від не пов тор ної кра си
відсло нень гірсь ких порід — де вонсь ко го олд@ре ду та си лу ру —
виз на чи ли йо го до лю: він всту пає на ге о логічний фа куль тет
Львівсь ко го дер жав но го універ си те ту ім. Іва на Фран ка і стає од -
ним із к ра щих сту дентів.

Під час нав чан ня зав дя ки три ва лим ви роб ни чим прак ти кам у
різних ку точ ках тодішнь о го Ра дянсь ко го Со ю зу (Ка за хс тан, За -
бай кал ля, Ма га дансь ка об ласть) пос ту по во фор му вав ся ге о -
логічний світог ляд мо ло до го дослідни ка, чіткіше ок рес лю ва ли ся
нап ря ми йо го на у ко вих зацікав лень. 

Закінчив ши універ си тет зі спеціальності «ге о логія і розвідка
ро до вищ ко рис них ко па лин» (1965), М.І. Пав люк от ри мав квалі -
фі кацію інже не ра@ге о ло га@розвідни ка, і з то го ча су йо го до ля не -
роз рив но пов’яза на з Інсти ту том ге о логії і ге охімії го рю чих ко па -
лин (ІГГГК) Національ ної ака демії на ук Ук раїни: про тя гом 1965—
1970 рр. він пра цю вав на по са дах інже не ра, стар шо го інже не ра,
мо лод шо го на у ко во го співробітни ка; у 1970—1973 рр. — нав чав ся
в аспіран турі під керівницт вом ви дат но го ук раїнсь ко го вче но го,
ака деміка Гри горія На за ро ви ча До лен ка, а 1974 ро ку за хис тив кан -
ди датсь ку ди сер тацію «Особ ли вості тек тоніки Цент раль но го При -
чор но мор’я (у зв’яз ку з наф то га зо носністю)» зі спеціальності
«ге о тек тоніка».

Уже у цій першій значній на у ковій ро боті май бутній ака демік,
з ви ко рис тан ням фор маційно го, струк тур но@ге не тич но го та
порівняль но@тек тонічно го ме тодів та за лу чен ням но вих ма теріалів
ге о логічних і ге офізич них досліджень, здійснив аналіз та розч ле -
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ну ван ня стра тиг рафічно го розрізу цент раль но го При чор но мор’я
на ок ремі фор мації, ви ок ре мив ши бай кальсь кий, гер цинсь кий,
кіммерійсь кий і альпійсь кий ета пи йо го роз вит ку; вста но вив гра -
ниці по ши рен ня склад час тих комп лексів різних тек тонічних
циклів в ос нові Скіфсь кої пли ти; ви я вив за лежність скла ду і бу до -
ви оса до вих фор мацій плат фо рм но го пок ри ву від віку склад час то -
го фун да мен ту те ри торії. 

Зав дя ки на у ко вим досліджен ням, що ляг ли в ос но ву ди сер -
тації, уточ не но перс пек ти ви наф то га зо нос ності регіону і роз роб ле -
но прак тичні ре ко мен дації що до по даль шо го про ве ден ня ге о ло го -
розвіду валь них робіт. Висвітлю ючи історію тек тонічно го роз вит ку
і наф то га зо нос ності При чор но морсь ко@Кримсь кої провінції, ди -
сер тант упер ше зас то су вав фор маційний аналіз, який сь о годні є
од ним із пріори тет них нап рямів ге о логії. Ре зуль та ти цих та
подальших на у ко вих розвідок М.І. Пав лю ка опубліко вані у більш
як 300 на у ко вих пра цях, у то му числі 20 па тен тах і 17 мо ног рафіях,
се ред них, зок ре ма: «Тек тоніка і фор мації об ласті зчле ну ван ня
Східно@Євро пейсь кої плат фор ми і Скіфсь кої пли ти» (у співав -
торстві з О.Т. Бо гай цем, 1978), «Фа ци аль ные осо бен нос ти и перс -
пек ти вы неф те га зо нос нос ти ме ло вых от ло же ний юга Ук ра и ны»
(у співав торстві з В.О. Гри горьєвою, О.Ю. Ка ме нець ким, Р.В. Па -
лінсь ким, Л.Г. Пла хот ним, 1981), «Ге о ло ги чес кие фор ма ции неф -
те га зо нос ных про вин ций Ук ра и ны» (у співав торстві з Г.Н. До лен -
ком, Л.Т. Бой чевсь кою, М.І. Га ла бу дою, І.П. Ко па чем та ін., 1984),
«Неф те га зо нос ные про вин ции Ук ра и ны» (у співав торстві з Г.Н. До -
лен ком, Л.Т. Бой чевсь кою, М.В. Бой чу ком та ін., 1985), «Ге о ло гия
шель фа УССР. Неф те га зо нос ность» (у співав торстві з О.Т. Бо гай -
цем, Г.К. Бон дар чу ком, І.В. Леськівим та ін., 1986), «Раз лом ная
тек то ни ка и неф те га зо нос ность Ук ра и ны» (у співав торстві з
Г.Н. До лен ком, С.А. Ва ри че вим, В.В. Ко лодієм та ін., 1989), «Ге о -
ди на ми ка и неф те га зо нос ность Арк ти ки» (за ред. В.П. Гав ри ло ва,
1993), «Наф то га зо носність риф то генів» (у співав торстві з М.І. Га -
ла бу дою, С.О. Ва ри че вим, Я.Г. Ла за ру ком та ін., 2004), «Кар патсь -
ка наф то га зо нос на провінція» (у співав торстві з В.В. Ко лодієм,
Г.Ю. Бой ком та ін., 2004), «Пан кардія: проб ле ми ево люції» (у
співав торстві з А.П. Мед ведєвим, 2004), «Наф то га зо пе рс пек тивні
об’єкти Ук раїни. На у кові і прак тичні ос но ви по шуків вуг ле воднів
в Азовсь ко му морі» (у співав торстві з П.Ф. Го жи ком, І.І. Че ба нен -
ком, В.О. Кра юшкіним та ін., 2006); «Наф то га зо пе рс пек тивні
об’єк ти Ук раїни. Перс пек ти ви наф то га зо нос ності бор то вих зон за -
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па дин Ук раїни» (у співав торстві з І.І. Че ба нен ком, П.Ф. Го жи ком,
В.О. Кра юшкіним та ін., 2006), «На у ко ве обґрун ту ван ня ре сур сів і
за пасів наф то га зо пе рс пек тив них об’єктів Ук раїни» (у співав -
торстві з Б.Л. Крупсь ким, В.В. Гла ду ном, М.І. Євдо щу ком та ін.,
2009), «Ге о ди намічна ево люція та наф то га зо носність Азо во@Чор -
но морсь ко го і Ба рен цо во морсь ко го пе ри кон ти нен таль них шель -
фів» (2014).

По чи на ю чи з кан ди датсь кої ди сер тації, ге о тек тоніка (яку ще
на зи ва ють «філо софією ге о логії») опи няєть ся у центрі постійних
на у ко вих зацікав лень М.І. Пав лю ка і виз на чає век тор йо го по даль -
ших досліджень. А південь Ук раїни, де тісно спле ли ся ге о логічні
струк ту ри різно го ге не тич но го ти пу і ге о ди намічної історії (ок -
раїни давніх плат форм, мо лоді пли ти, релікти зак рит тя оке анічно -
го прос то ру Те ти су — за ду гові ба сей ни Па ра те ти су, альпійські
склад часті спо ру ди), стає універ саль ним (тек тонічним та наф то га -
зо вим) поліго ном для ап ро бації но вих кон цепцій дослідни ка. 

1985 ро ку Ми рос лав Пав люк спря мо вує дослідниць ку ува гу на
ге о логічну бу до ву і наф то га зо носність шельфів морів Північно го
Ль о до ви то го оке а ну, зок ре ма Ба рен цо во го та Карсь ко го. 1987 ро ку
за йо го ініціати ви в ІГГГК ство рюєть ся ла бо ра торія проб лем наф -
то га зо нос ності ак ва торій, співробітни ки якої, за спри ян ня керів -
ницт ва об’єднань «Арк тик мор неф те газ раз вед ка», «Со юз мор гео»
та Кольсь кої філії АН СРСР, ак тив но до лу чи ли ся до вив чен ня тоді
ще ма ло дослідже них шельфів арк тич них морів. Як керівник ла бо -
ра торії М.І. Пав люк без по се редньо вив чає ділян ки по шу ково@
розвіду валь но го буріння в ак ва торіях і на су хо долі (о. Кол гуєв, п@ів
Ва ран гер, Пе черсь ка пли та).

За час діяль ності ла бо ра торії бу ло дослідже но бу до ву літос фе ри
та з’ясо ва но особ ли вості ге о ди намічно го роз вит ку шельфів Ба рен -
цо во го та Карсь ко го морів, здійсне но наф то га зо ге о логічне райо -
ну ван ня та ви ок рем лен ня перс пек тив них зон для по шуків ро до -
вищ вуг ле воднів. Спіль но з док то ром ге о ло го@міне ра логічних на ук
Г.Ю. Бой ком бу ло ство ре но три вимірні мо делі щіль ності літос фе -
ри ак ва торії Ба рен цо во го та Карсь ко го морів, вста нов ле но бу до ву
ас те нос фе ри Карсь кої си неклізи, виз на че но ге о ди намічні та ге не -
тичні кри терії наф то га зо нос ності. Ре зуль та ти цих досліджень
М.І. Пав лю ка увійшли до ко лек тив ної мо ног рафії «Ге о ди на ми ка и
неф те га зо нос ность Арк ти ки» (Моск ва, 1993) та висвітлені у чис -
лен них стат тях, а прак тичні ре ко мен дації без по се редньо зас то со -
вані під час відкрит тя ве ле тенсь ких ро до вищ га зу та кон ден са ту в
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арк тич них ак ва торіях (Мур мансь ке, Луд ловсь ке, Шток манівсь ке,
Ленінградсь ке та ін.).

1997 ро ку Ми рос лав Пав люк за хис тив ди сер тацію «Ме зо зой@
кай но зойсь ка ево люція і наф то га зо носність Азо во@Чор но морсь -
ко го шель фу» на здо бут тя на у ко во го сту пе ня док то ра ге о ло го@
мі не ра логічних на ук. Спи ра ю чись на ре зуль та ти новітніх ге о ло -
го@геофізич них робіт і те о ре тичні до сяг нен ня наф то га зо вої ге о -
логії, уче ний довів, що фор маційна послідовність ме зо@кай но -
зойсь ких комп лексів Азо во@Чор но морсь ко го шель фу на пев них
ета пах є інди ка то ром домінант них ге о ди намічних зу силь роз тя гу
чи стис ку та ізос тазії; вста но вив, що ло каль на склад частість Азо -
во@Чор но морсь ко го регіону має проміжний ха рак тер (між альпі -
но  тип ним та гер ма но тип ним), що зу мов ле но ге о ди намічни ми
про це са ми та тек тонічною комп ресією Євразійсь кої і Аф ри ка -
но@Аравійсь кої літос фер них плит; роз ро бив но ву кла сифікацію
типів ло каль них скла док і пов’яза них з ни ми пас ток наф ти і га зу,
яка ба зуєть ся на ге о ди намічно му прин ципі і дає змо гу прог но зу ва -
ти перс пек тивні паст ки вуг ле воднів різних ге не тич них типів; по -
бу ду вав мо делі Азо во@Чор но морсь кої та Ба рен цо во морсь кої наф -
то га зо нос них провінцій як струк тур пе ри кон ти нен таль них шель -
фів Східноєвро пейсь кої плат фор ми.

У 1998 р. М.І. Пав люк приз на че ний на по са ду зас туп ни ка ди -
рек то ра з на у ко вої ро бо ти ІГГГК НАН Ук раїни, а з 2001@го він очо -
лює Інсти тут. 2005 ро ку йо му прис воєно вче не зван ня про фе со ра зі
спе ціальності «ге о логія наф ти і га зу», 2006@го — об ра но членом@
ко  рес  пон ден том Національ ної ака демії на ук Ук раїни зі спеціаль -
ності «ге о тек тоніка», а 2018 року — ака деміком Національ ної ака -
демії на ук Ук раїни зі спеціальності «ге о тек тоніка наф то га зо нос них
провінцій».

У 2008 р. Ми рос ла ву Іва но ви чу Пав лю ку прис воєно по чес не
зван ня «Зас лу же ний діяч на у ки і техніки Ук раїни», а 2009 року
М.І. Пав  люк стає ла у ре а том Дер жав ної премії Ук раїни в га лузі нау -
ки і техніки за ро бо ту «Наф то га зо пе рс пек тивні об’єкти Ук раїни
(на у кові і прак тичні ос но ви по шуків ро до вищ)».

2017 ро ку за мо ног рафію «Ге о ди намічна ево люція та наф то га зо -
носність Азо во@Чор но морсь ко го і Ба рен цо во морсь ко го пе ри кон -
ти  нен таль них шельфів» М.І. Пав люк от ри мав премію Національ -
 ної ака демії на ук Ук раїни імені П.А. Тут ковсь ко го в га лузі ге о логії.

На ос нові те о ре тич них кон цепцій ака деміка НАН Ук раїни Ми -
рос ла ва Пав лю ка в га лузі наф то га зо ут во рен ня і наф то га зо нос ності
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бу ли роз роб лені та вп ро вад жені у ви роб ни цт во ре ко мен дації що до
про ве ден ня по шу ко во@розвіду валь них робіт у наф то га зо нос них
регіонах Ук раїни та близь ко го за рубіжжя. Це спри я ло відкрит тю
низ ки но вих вуг ле вод не вих пок ладів і ро до вищ, зок ре ма у При -
чор но морсь ко@Кримській, Пе ред кар патській та Во ли но@Поділь -
ській наф то га зо нос них об лас тях.

В ос танні де ся тиліття зав дя ки доміну ван ню но вої гло баль ної
тек тоніки (пли то вої тек тоніки) відбу ваєть ся кон цеп ту аль не
відрод жен ня ге о логічної на у ки, що спо ну кає дослідників до пе ре-
г ля  ду те о ре тич них проб лем наф то га зо вої ге о логії, а та кож пе -
реінтерп ре тації, на новітніх за са дах, ге о ло го@ге офізич них ма теріа -
лів що до бу до ви та умов фор му ван ня наф то га зо нос них провінцій.
Досліджу ю чи ге о ди намічні умо ви наф то га зо нос них провінцій
України, М.І. Пав люк ви ок ре мив регіони із суб дукційним, риф то -
вим та деп ресійно@де ну даційним ре жи ма ми, що ма ють власні
особ  ли вості розміщен ня ро до вищ; розг ля нув ге оф люїдо ди намічні
ре жи ми в над рах і, з ог ля ду на масш та би про я ву та гли би ну охоп -
лен ня, зап ро по ну вав розрізня ти за галь ну (пе реміщен ня ве ли ких
об’ємів розп лавів, роз чинів, гідро терм і газів у літос фері) та част -
ко ву (теп ло ма со пе ре нос, рух підзем них вод, міграція вуг ле воднів в
оса до во му чохлі) флюїдо ди наміку (ос тан ня без по се редньо пов’я -
за  на з по ля ми ге о ди намічних нап ру жень у земній корі); виз на чив
тер мо ба ричні умо ви і тріщи ну ватість порід як важ ливі чин ни ки
міграції й аку му ляції наф ти і га зу; сха рак те ри зу вав зо ни ро зущіль -
нен ня різних рангів і сис тем, де відбу ваєть ся суттєве пе ре роб лен ня
порід під впли вом гли бин но го флюїдно го по то ку і ство рюєть ся
над ви со ка про никність літос фе ри, що спри чи няє інтен сив ну де га -
зацію мантії та гли бинні над ход жен ня магм, терм, ема націй з ман -
тійних осе редків їх ут во рен ня в оса до ву тов щу се ди мен та ційних
ба сейнів.

На цій підставі вче ний дійшов вис нов ку, що в ге не рації вуг ле -
воднів виз на чаль ною є гли бин ний флюїдний склад ник, а ор га -
нічна ре чо ви на, яку вміщу ють по ро ди оса до во го чох ла, ли ше до дає
флюїдові штри хи для ос та точ но го фор му ван ня «об лич чя» наф ти.
Він та кож довів, що наф то га зо ут во рен ня відбу ва лось в усі ге о -
логічні періоди, але най ма сш табніше про я ви лось у тре тин ний час
і три ває до те пер. Вра хо ву ю чи мо ло дий вік біль шості пок ладів вуг -
ле воднів, для по пе реднь о го виз на чен ня перс пек  тив наф то га зо  нос -
ності до сить з’ясу ва ти особ ли вості впли ву ге о ди намічних чин -
ників про тя гом не о тек тонічно го і новітнь о го етапів роз вит ку
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потенційно наф то га зо нос них те ри торій. У ць о му й по ля гає ве ли ке
прак тич не зна чен ня згаданих на у ко вих роз ро бок. 

Сь о годні че рез ви чер паність ос нов но го фон ду ан тикліналь них
струк тур у наф то га зо нос них провінціях Ук раїни ве ли ка ува га
приділяєть ся вив чен ню за ко номірнос тей прос то ро во го роз та шу ван -
ня пас ток наф ти і га зу не ан тикліналь но го ти пу. Такі паст ки прог но -
зу ють ся в Дніпровсь ко@До нецькій за па дині, Пе ред кар патсь ко му
про гині та на Во ли но@Подільській плиті. Ко лек ти вом співробітників
відділу ге о логії наф ти і га зу на чолі з М.І. Пав лю ком ви яв ле но перс -
пек тивні ре зер ву а ри наф ти і га зу не ан тикліналь но го ти пу на Во лино@
Подільській ок раїні Східноєвро пейсь кої плат фор ми. А ви ок рем лен -
ня ри фо ген них мор фо ст рук тур у си лурійсь ких по ро дах і стра ти -
графічно та диз’юнк тив но ек ра но ва них пас ток у кембрійсь ко му
комп лексі відкладів бу ло відзна че но як ва го ме до сяг нен ня ІГГГК
НАН Ук раїни у річно му звіті Ака демії (2002).

З ви ко рис тан ням роз ро бок М.І. Пав лю ка у ме жах відо мих наф -
то га зо нос них регіонів ви ок рем ле но нові перс пек тивні по шу кові
об’єкти та обґрун то ва но доцільність про ве ден ня в їхніх ме жах
комп ле кс них досліджень. Це, на сам пе ред, верхнь оп ро те ро зойські
і па ле о зойські на ша ру ван ня, які бе руть участь у бу дові фун да мен -
ту Пе ред кар патсь ко го про ги ну. Верхнь оп ро те ро зойські ут во рен ня
предс тав лені гли нис то@слан це вою фор мацією, що охоп лює сянсь -
ку серію ри фею. Уче ний довів, що пок ла ди вуг ле воднів у ри фейсь -
ких відкла дах Пе ред кар пат тя мо жуть місти ти ся в ре зер ву а рах,
предс тав ле них склад но по бу до ва ни ми по ро да ми@ко лек то ра ми
(тріщин ни ми та ка вер ноз ни ми), які пе ре важ но по ши рені в ме жах
ерозійних вис тупів та ємкос тях, зв’яза них із ділян ка ми тріщи ну ва -
тості і ро зущіль нен ня порід, при у ро че них до зон роз ломів і особ -
ли во їхніх пе ре тинів. Перс пек тив ною в наф то га зо нос но му відно -
шенні мож на вва жа ти і плат фо рм ну фор мацію пізнь о го ри фею
(полісь ка серія), по ши ре ну на Во ли но@Подільській плиті. Аналіз
ге о ди намічних кри теріїв наф то га зо нос ності з ура ху ван ням су час -
них те о ре тич них уяв лень про ге не зу та міграцію наф ти дає змо гу
вва жа ти па ле о зойсь кий комп лекс відкладів, який ле жить в ос нові
Пе ред кар патсь ко го про ги ну, ок ре мим по шу ко вим об’єктом.

Ака демік Ми рос лав Пав люк має три ва лий досвід твор чої
співпраці з уче ни ми Польщі, Австрії, Сло вач чи ни, Ки таю та інших
країн. Так, спіль но з ко ле га ми із Польсь ко го ге о логічно го інсти ту -
ту він пра цює над комп ле кс ною прог ра мою з вив чен ня гли бин ної
бу до ви і наф то га зо нос ності Кар пат та їх фор лан ду. А у рам ках Уго -
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ди про співробітницт во між Ки тайсь кою ака демією на ук і НАН
Ук раїни він підго ту вав цикл до повідей на те му «Роз ви ток Кар -
патсь ко го регіону в струк турі Пан кардії» для співробітників Інсти -
ту ту ге о логії і па ле он то логії та для сту дентів і на у ковців Нанкін -
сько го національ но го універ си те ту.

Зай ма ю чись ак ту аль ни ми еко логічни ми проб ле ма ми, М.І. Пав -
люк ра зом із польсь ки ми ге о ло га ми за по чат ку вав вив чен ня на -
слід ків впли ву діяль ності гірни чо@ви до був них підприємств на
довкілля у при кор дон них райо нах Ук раїни та Польщі. Ре зуль та -
том ць о го ста ло роз роб лен ня бюд жет ної те ми Інсти ту ту та фінан -
со ва ної ЄС спіль ної те ми з Інсти ту том наф ти і га зу (м. Краків).
2013 р. М.І. Пав люк брав участь у на у ковій прог рамі Міжна род ної
кон фе ренції «Слан це вий газ як енер ге тич ний міст — від го рю чих
ко па лин до зе ле ної енергії» (м. Вар ша ва), де предс та вив обґрун ту -
ван ня еко логічних ри зиків ви до бут ку слан це во го га зу в Ук раїні.

Нев том но дба ю чи про на у ко ву зміну, М.І. Пав люк віддає ба га -
то сил та енергії ви хо ван ню мо ло до го по коління — як керівник і
кон суль тант аспірантів та док то рантів, і як го ло ва спеціалізо ва ної
ра ди із за хис ту ди сер тацій.

Під йо го керівницт вом в ІГГГК НАН Ук раїни сфор му ва лась
на у ко ва шко ла «Ге о ди наміка наф то га зо нос них провінцій», що ак -
тив но роз роб ляє те о ре тич не підґрун тя для підви щен ня ефек тив -
ності по шу ко во@розвіду валь них робіт на наф ту і газ. Уче ни ми
шко  ли відтво ре но го ловні ета пи ге о тек тонічно го роз вит ку наф то -
га зо нос них провінцій Ук раїни, ство ре но їхні ге о ди намічні мо делі
та по ка за но їхній вплив на наф то га зо носність у кон тексті зв’яз ку з
новітнь ою ге о логічною па ра диг мою — тек то ні кою літос фер них
плит, що знач но роз ши рює тер мо ди намічні умо ви мож ли во го пе ре -
тво рен ня розсіяної ор ганічної ре чо ви ни в над рах і збли жує аль тер на -
тивні гіпо те зи по ход жен ня наф ти («поліге нез наф ти»). Та кий тек -
тонічний підхід до поміг де талізу ва ти перс пек ти ви та націли ти по шу -
ко во@розвіду вальні ро бо ти на ос нові пог либ ле но го аналізу новітніх і
пе реінтерп ре тації раніше от ри ма них ге о логічних ма теріалів, оціни ти
вуг ле вод не вий по тенціал надр Ук раїни.

З при та ман ною йо му енергійністю ака демік М.І. Пав люк ве де
на у ко во@ор ганізаційну ро бо ту: очо лює на у ко ву ра ду НАН Ук раїни з
проб ле ми «Ге о логія і ге охімія го рю чих ко па лин», вхо дить до скла ду
ви кон ко му ра ди Західно го на у ко во го цент ру НАН Ук раїни та МОН
Ук раїни, він — го ло ва Ук раїнсь ко го національ но го коміте ту Кар па -
то@Бал кансь кої ге о логічної асоціації (КБГА) та національ ний
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предс тав ник у постійній комісії з ге о логічної кар ти КБГА, ака демік
та член пре зидії Ук раїнсь кої наф то га зо вої ака демії, дійсний член
На у ко во го то ва ри ст ва ім. Шев чен ка, го ло ва спеціалізо ва ної ра ди із
за хис ту кан ди датсь ких ди сер тацій при ІГГГК НАН Ук раїни, член
спеціалізо ва ної ра ди із за хис ту док торсь ких ди сер тацій при
ІГН НАН Ук раїни, член Коміте ту з Дер жав них премій Ук раїни в га -
лузі на у ки і техніки (секції наф ти і га зу та раціональ но го при ро до ко -
рис ту ван ня), го лов ний ре дак тор жур на лу «Ге о логія і ге охімія го рю -
чих ко па лин», член ред ко легії жур на лу «Ге о ди наміка» та міжна род -
но го на у ко во го жур на лу «Стра тиг рафія і се ди мен то логія наф то га зо -
нос них ба сейнів» (Азер байд жан), член ре дакційної ра ди збірни ка
«Стільсь ке го ро ди ще», а та кож ор ганіза тор і ак тив ний учас ник чис -
лен них міжна род них і вітчиз ня них на рад, кон фе ренцій та сим -
позіумів, прис вя че них ак ту аль ним проб ле мам ге о логії. 

М.І. Пав люк ша нує тра диції очо лю ва но го ним Інсти ту ту, до -
кла дає ба га то зу силь для збе ре жен ня пам’яті про йо го ви дат них
нау ковців. За йо го ініціати ви на фа саді ІГГГК НАН Ук раїни вста -
нов ле но ме моріальні дош ки пер шо му ди рек то рові Інсти ту ту ака -
деміку Во ло ди ми ру Бо ри со ви чу Порфір’єву та ба га толітнь о му
очіль ни ку Інсти ту ту ака деміку Гри горію На за ро ви чу До лен кові.
2004 ро ку з на го ди 100@річчя від дня на род жен ня ви дат но го ге о ло -
га, ака деміка Оле га Сте па но ви ча Вя ло ва на Ли чаківсь ко му цвин -
тарі на йо го мо гилі уро чис то вста нов ле но пам’ят ник. До 100@річчя
від дня на род жен ня Г.Н. До лен ка в Інсти туті відбу ла ся Міжна род на
на у ко ва кон фе ренція «Ге о логія і ге охімія го рю чих ко па лин» (2017),
що вик ли ка ла ве ли ке зацікав лен ня на у ко вої спіль но ти. За кло по тан -
ням ІГГГК НАН Ук раїни Львівсь ка місь ка ра да з ме тою вша ну ван -
ня пам’яті ви дат но го ук раїнсь ко го вче но го Г.Н. До лен ка прис воїла
йо го ім’я безіменній ву лиці, що про хо дить біля Інсти ту ту. І в ць о му
теж ве ли ка зас лу га М.І. Пав лю ка.

Значні до сяг нен ня у роз вит ку ге о логічної на у ки та ак тив на гро -
мадсь ка діяльність уче но го гідно поціно вані на най ви що му рівні:
М.І. Пав люк — Зас лу же ний діяч на у ки і техніки Ук раїни (2008), ла у -
ре ат Дер жав ної премії Ук раїни в га лузі на у ки і техніки (2009), ла у ре -
ат премії НАН Ук раїни імені П.А. Тут ковсь ко го (2017); на го род же -
ний ме дал лю «За пра цю і зви тя гу» (2003), ор де ном «За зас лу ги»
ІІІ сту пе ня (2018) та удос тоєний відзна ка ми, се ред яких: «По чес ний
розвідник надр», Зо ло тий наг руд ний знак Спілки ге о логів Ук раїни,
ме даль ім. В.І. Лу чиць ко го, пам’ят на відзна ка на честь 100@річчя
Національ ної ака демії на ук Ук раїни та ін.
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Ми рос лав Іва но вич Пав люк — не ли ше вче ний, дослідник і
організа тор на у ки, він блис ку чий ора тор, до теп на і ко муніка бель -
на лю ди на, що не об ме жуєть ся про фесійною діяльністю. Сфе ра
йо го зацікав лень надз ви чай но ши ро ка: архітек ту ра, мис те цт во,
літе  ра ту ра, спорт, ту ризм. Та найбіль шим за хоп лен ням уче но го
віддав на є гірські лижі: він ак тив ний член Кар патсь ко го ле ще -
тарсь ко го клу бу, пе ре мо жець ба гать ох зма гань.

Об рав ши в юності ро ман тич ну про фесію ге о ло га, Ми рос лав
Іва но вич Пав люк сь о годні уповні усвідом лює над важ ли ву роль
гео логічної на у ки у ви бо рю ванні енер ге тич ної не за леж ності
України, і як вірний син своєї землі, справжній патріот, всі свої си -
ли віддає цій справі. Як і раніше, він за люб ле ний в ге о логію, а от же,
пе ре бу ває у постійно му по шу ку, що не одмінно за вер шить ся но ви -
ми здо бут ка ми в ім’я Батьківщи ни.
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