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ПАМ’ЯТІ  ВОЛОДИМИРА  ВАСИЛЬОВИЧА  КОЛОДІЯ

11 червня 2009 року перестало битися серце 
Володимира Васильовича Колодія – відомого 
українського геолога і гідрогеолога, доктора гео-
лого-мінералогічних наук, професора, провідно-
го наукового співробітника відділу нафтогазо- 
вої гідрогеології, геохімії і охорони гідросфери 
Інституту геології і геохімії горючих копалин 
НАН України. Упродовж 53-річної наукової ді-
яльності він зробив вагомий внесок у різні галузі 
геології – нафтогазову і загальну гідрогеологію, 
палеогідрогеологію, гідрогеохімію, геологію і гео-
хімію нафти і газу, гідрологію, екологічну геоло-
гію тощо.

Володимир-Ярослав Васильович Колодій на-
родився 16 лютого 1934 р. у Львові, у передмісті 
Левандівка. Його батько, за фахом швець, родом 
з Тернопільщини. Мати, з походження селянка із 

підльвівського с. Бартатів, усе життя присвятила трьом дітям і чоловікові. Здобувши 
1951 р. атестат зрілості, Володимир вступив на перший курс новоствореного геолого-
розвідувального факультету Львівського політехнічного інституту. 

З дипломом гірничого інженера-геолога Володимир Колодій, за його прохан-
ням, був скерований до Туркменської філії Всесоюзного науково-дослідного наф-
тового інституту, що в м. Небітдазі (тепер Балканабад). За понад 10 років роботи в 
Туркменистані він подолав дорогу від спеціаліста-інженера до завідувача лабора-
торії гідрогеології і геохімії, кандидата наук. Дисертацію “Гидрогеология плио-
ценовых отложений Западнотуркменской нефтогазоносной области” він захистив 
поза аспірантурою в Московському інституті нафтохімічної і газової промисловості       
ім. І. М. Губкіна в грудні 1964 р.

1966 р. Г. Н. Доленко, директор Інституту геології горючих копалин АН УРСР, 
запросив В. В. Колодія на роботу з метою створення відділу гідрогеології нафтогазо-
носних провінцій. 

1978 р. Володимир Колодій на спеціалізованій ученій раді Інституту геології і 
геохімії горючих копалин АН УРСР успішно захистив докторську дисертацію, а в 
червні 1979 р. ВАК СРСР присвоїла йому науковий ступінь доктора геолого-міне-
ралогічних наук. 

Окрім головного наукового напряму – нафтогазової гідрогеології, учений при-
ділив багато енергії і часу питанням екологічної гідрогеології, дослідженню озер 
Українських Карпат. Разом з доцентом М. С. Демедюком він упродовж 1983–1995 рр. 
дослідив майже всі значні озера краю. Особливо докладні геологічні, гідрологічні, 
гідрохімічні дослідження були проведені на найбільшому в Україні високогірному 
Синевирському озері. Чекає свого видання підготована в співавторстві з М. С. Деме-
дюком і С. М. Стойко монографія про це озеро.

Зацікавлення гідрогеологією, гідрологією, корисними копалинами Карпат спри-
чинилося до обрання професора В. В. Колодія головою українського національного 
комітету Карпато-Балканської геологічної асоціації. Разом з доктором геолого-міне-
ралогічних наук О. С. Ступкою він представляв Україну на ХVІІ Конгресі в Брати-
славі (2002 р.). 

Володимир Колодій багато уваги приділяв і підготовці наукових кадрів. Під йо-
го керівництвом успішно захистили дисертації дев’ятеро аспірантів – фахівців з гео-
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логії нафти і газу, гідрогеології, геохімії. За досягнення в науковій роботі і підготовці 
кадрів вищої кваліфікації в січні 1991 р. йому присвоєно наукове звання професора 
зі спеціальності “Геологія, пошуки і розвідка нафтових і газових родовищ”. 

З липня 1992 р. по квітень 1998 р. Володимир Васильович був заступником ди-
ректора ІГГГК НАН України з наукової роботи (залишаючись одночасно завідува-
чем відділу). Учений був одним з ініціаторів заснування Української нафтогазової 
академії (УНГА), дійсним членом (академіком) якої по відділенню геології нафти і 
газу його обрали 1993 р. 

Окрему сторінку наукової діяльності В. В. Колодія становить невтомна праця в 
Науковому товаристві ім. Шевченка. Будучи патріотом і займаючи активну грома-
дянську позицію, він брав участь у засіданні ініціативної групи та установчих збо-
рах (1989 р.), які відновили діяльність товариства у Львові. В. В. Колодій був голо-
вою геологічної комісії, а 1995 р. його обрали дійсним членом НТШ. 

Володимир Колодій був головою редакційної колегії “Праць геологічної комі-
сії НТШ” – фахового видання, акцептованого ВАК України, членом редколегії жур-
налів “Геологія і геохімія горючих копалин”, “Геодинаміка”, редактором численних 
монографій і тематичних збірників наукових праць. 

1994 р. професор В. В. Колодій був призначений членом експертної комісії 
ВАК України. Багато сил, енергії та вміння він віддав багаторічній роботі у вченій 
раді Інституту та спеціалізованій ученій раді з захисту дисертацій, головою якої був 
обраний 1996 р., а також спеціалізованій ученій раді при Івано-Франківському націо-
нальному технічному університеті нафти і газу. 

У науковому доробку Володимира Васильовича понад 300 друкованих праць, у 
тому числі 4 авторські свідоцтва на винаходи, 11 монографій. 

В. В. Колодій упродовж усієї трудової діяльності викладав у Львівському на-
ціональному університеті ім. І. Франка та Національному університеті “Львівська 
політехніка”. У лютому 2003 р. він став штатним працівником ЛНУ ім. І. Франка, де 
був обраний на посаду професора кафедри екологічної та інженерної геології і гідро-
геології. Упродовж 2006–2008 рр. В. В. Колодій підготував рукописи підручників 
“Загальна гідрогеологія” й у співавторстві з Б. Маєвським “Нафтогазова гідрогео-
логія”, які чекають на видання. Водночас Володимир Васильович зберігав тісні 
зв’язки з академічним інститутом як провідний науковий співробітник відділу наф-
тогазової гідрогеології, геохімії і охорони гідросфери. 

За успіхи в науковій і науково-організаційній роботі Президія НАН України 
тричі відзначала В. В. Колодія Почесними грамотами (1994, 1998, 2001 рр.). Держав-
ною геологічною службою України він був нагороджений медаллю В. І. Лучицького, 
а Всеукраїнською громадською організацією “Спілка геологів України” – Золотим 
нагрудним знаком. 

У християнському вимірі Володимир Колодій був людиною віруючою, доброю, 
високоосвіченою, справжнім інтелігентом. Він любив життя, був щирим і веселим, 
належав до когорти людей чесних, правдивих, доброзичливих, виховав двох доньок 
і сина. Володимир Васильович був і залишиться для всіх, з ким працював і хто його 
знав, зразком українського вченого, у якому професіоналізм, широка ерудиція і прин-
циповість поєднувалися зі щирим патріотизмом і високою моральністю.

Редакційна колегія журналу 
“Геологія і геохімія горючих копалин”

Відділ нафтогазової гідрогеології, 
геохімії і охорони гідросфери
ІГГГК НАН України


