ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА КУЛІЧЕНКО
(До 80$річчя від дня народження)

Після закінчення геологічного факультету КиївсьC
кого державного університету ім. Т. Г. Шевченка
в 1954 р. В. Г. Куліченко була залишена в аспіранC
турі на кафедрі історичної геології, де її науковим
керівником був проф. М. М. Клюшніков. Він запC
ропонував їй вивчати фауну молюсків палеогеноC
вих відкладів Гірського Криму. Під час польових
досліджень 1955—1956 рр. Валентиною ГриC
горівною було зібрано велику колекцію молюсків
із палеоценових, еоценових і олігоценових
відкладів. Результати їх монографічного вивчення
склали основу кандидатської дисертації "Фауна
молюсків палеогенових відкладів південноC
західної частини Гірського Криму", в якій вирішуC
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валися питання датування та обсягу палеогеноC
вих стратонів, а також відтворення палеогеогC
рафії і палеоекології палеоценових, еоценових і
олігоценових морських басейнів. Після захисту
дисертації у 1959 р. В. Г. Куліченко здобула вчений
ступінь кандидата геологоCмінералогічних наук.
З 1965 р. Валентина Григорівна працювала в
Інституті геологічних наук АН УРСР на посаді старC
шого наукового співробітника до виходу за власC
ним бажанням на пенсію у 1996 р. В. Г. Куліченко
брала участь у створенні багатьох колективних моC
нографій, зокрема "Палеонтологічного довідника"
(двостулкові молюски палеогену і міоцену) у 1968
р., "Палеонтологічного довідника" (черевоногі моC
люски палеогену та міоцену), "Стратиграфічної
легенди та схеми палеозойських, мезозойських і
кайнозойських відкладів Українського щита та
Донбасу для карт мCбу 1:50 000", "Екології безхреC
бетних третинних морів України" (1969 р.). Вона
була одним з авторів та наукових редакторів тому
"Неоген" серії "Стратиграфія УРСР".
Знаний спеціаліст із фауни молюсків неогену
Валентина Григорівна, зокрема, вивчала меотичC
ний ярус і довела, що моховаткові утворення на
межі пізній сармат — меотис відносяться тільки
до меотису.
В. Г. Куліченко брала активну участь у госпдоC
говірній тематиці, розчленовуючи свердловини
при проведенні геологознімальних робіт.
Валентина Григорівна багато років була засC
тупником головного редактора "Геологічного
журналу", понад 20 років була вченим секретаC
рем кайнозойської секції і неогенової комісії
УРМСК, де проводила велику роботу зі створенC
ня і кореляції стратиграфічних схем неогену УкC
раїни, а також — членом МСК СРСР.
Геологічна спільнота України щиро вітає
ювіляра і бажаює їй міцного здоров'я і довгих
років життя.
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