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60-річчя 
члена-кореспондента НАН України
В.Ф. КОЛЕСНИКА

9 серпня виповнилося 60 років відо-
мому історику членові-ко рес пон ден-

тові НАН України Віктору Федоровичу 
Колеснику.

В.Ф. Колесник народився в 1950 р. у 
с. Озеряни на Чернігівщині в селянській 
родині. Упродовж 1964–1969 рр. навчався 
у Прилуцькому педагогічному училищі 
ім. Івана Франка. Юнака цікавила історія, 
тому після закінчення з відзнакою учили-
ща він вступив на історичний факультет 
Київського державного університету імені 
Тараса Шевченка. Протягом 1974–1977 рр. 
навчався в аспірантурі. У 1978 р. він за-
хистив кандидатську, а в 1991 р. доктор-
ську дисертації.

В університеті Віктор Федорович прой-
шов усіма щаблями професійного росту — 
від асистента до професора. Він викладає 
спеціальні курси: «М.С. Грушевський — 
громадський і політичний діяч», «Еконо-
мічні і національно-культурні процеси в 

Українській РСР у 1920-ті — 1930-ті роки», 
«Суспільно-політичні рухи в Україні на 
початку ХХ ст.», нормативний курс «Істо-
рія України» на економічному факультеті.

У 2001 р. В.Ф. Колесник очолив у 
КНУ кафедру давньої та нової історії, а 
в 2003 р. — історичний факультет. У 2009 р. 
його обрано членом-кореспондентом НАН 
України.

З-під пера вченого вийшло понад 100 на-
укових і науково-методичних праць, при-
свячених соціально-економічній історії Ук-
раїни 1920–1930-х рр., історіографії історії 
України, українському національному рухо-
ві ХVІІІ — початку ХХ ст. Він автор і спі-
вавтор фундаментальних праць: «Шляхом 
національного відродження: Національне 
питання в програмах та діяльності україн-
ських партій Наддніпрянщини. 1900–1907» 
(1988); «Український рух в Австро-Угорщині 
(кінець ХІХ — початок ХХ ст.)» (1998); «Но-
вітня історія України (1900–2000)» (2000); 

України». Ювіляр — лауреат премій Пре-
зидії AH СРСР (1973), АН УРСР ім. С.О. Ле-
бедєва (1991), НАН України ім. В.М. Глуш-
кова (1996), 1-ї щорічної премії Держпа-
тенту України «Винахід року» (1993), 
Державної премії України в галузі науки і 
техніки (2008). Нагороджений орденом 
«Знак пошани» (1986), «За заслуги» III і 
II ступенів (2003, 2008). Він отримав на-
городу «Henry Ford European Conservation 
Awards» за видатний внесок у збереження 
навколишнього середовища і культурного 
надбання (1999), відзнаки Посольства Із-

раїлю в Україні «Золота Зірка Давида» за 
внесок у збереження культурного надбан-
ня народів світу (1999) і НАН України 
«За наукові досягнення» (2007), Почес-
ну грамоту Державного департаменту з 
питань зв’язку та інформатизації Мініс-
терства транспорту та зв’язку України 
(2007).

Наукова громадськість, колеги та друзі 
щиро вітають В’ячеслава Васильовича з 
ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, 
творчого натхнення і невичерпної енергії 
для реалізації всіх задумів.
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60-річчя
члена-кореспондента НАН України
Б.Ю. КОРНІЛОВИЧА

15 серпня виповнилося 60 років ві-
домому вченому в галузі фізич-

ної хімії, радіохімії та хімічної технології 
членові-кореспондентові НАН України Бо-
рису Юрійовичу Корніловичу.

Б.Ю. Корнілович народився в 1950 р. у 
Києві. Вищу освіту здобув у Київському 
політехнічному інституті. Протягом 1973–
2007 рр. він працював в Інституті колоїдної 
хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН 
України, був заступником директора з нау-
кової роботи, очолював створений ним від-
діл радіохімії та екології. У 2006 р. Бориса 
Юрійовича обрано завідувачем кафедри хі-
мічної технології Національного технічного 
університету України «Київський політех-
нічний інститут». З 2008 р. він також очо-
лює відділ екологічної хімії Інституту сорб-
ції та проблем ендоекології НАН України.

Б.Ю. Корнілович знаний як один із про-
відних фахівців у галузі фізико-хімічних ас-
пектів радіохімії, колоїдної хімії та хімії по-
верхні силікатів, радіохімії навколишнього 
середовища та розроблення нових методів 
очищення рідких середовищ і дисперсних 
систем від неорганічних токсикантів. Осно-
вними напрямами його наукової діяльності 
є встановлення фізико-хімічних закономір-
ностей міжфазного розподілу радіонуклідів 
різної хімічної природи (цезію, стронцію, 
урану та ін.) у процесах співосадження, ад-
сорбції та іонного обміну; вивчення стану і 
механізму міграції радіонуклідів природно-
го та техногенного походження в довкіллі; 
створення нових неорганічних матеріалів 
для видалення токсикантів з рідких середо-
вищ та розроблення комплексних техноло-
гій очищення забруднених вод і ґрунтів.

«Російська демократична інтелігенція та 
українське національне відродження (кі-
нець XVIII — початок ХХ століття)» (2002), 
«Історіографія нової економічної політи-
ки в Українській РСР» (2002); «Українські 
ліберально-демо кра тич ні партії в Росій-
ській імперії на початку XX століття» 
(2005), «Діячі науки і культури України: 
нариси життя та діяльності» (2010).

Серед учнів В.Ф. Колесника 13 канди-
датів та один доктор наук. Він є головою 
спеціалізованої вченої ради із захисту док-
торських і кандидатських дисертацій Ки-
ївського національного університету імені 
Тараса Шевченка, членом аналогічної ради 
в Інституті історії України НАН України, 

відповідальним редактором фахового нау-
кового журналу «Вісник Київського уні-
верситету. Серія: історія». У 2010 р. його 
обрано головою комісії з історії науково-
методичної комісії (НМК) з вищої освіти 
Науково-методичної ради Міністерства осві-
ти і науки України.

Наукові здобутки вченого гідно поціно-
вані державою. Він заслужений працівник 
освіти України (2006), нагороджений орде-
ном «За заслуги» ІІІ ст. (2009).

Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Віктора Федоровича з ювіле-
єм, зичать йому міцного здоров’я, оптиміз-
му і невичерпної творчої енергії для реалі-
зації нових ідей.




