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ДО   50-РІЧЧЯ  С. Ю. БОРТНИКА

14 листопада 2011 р. виповнилося 50 років відомому українському 
географу, геоморфологу, доктору географічних наук, професору, 
завідувачу кафедри землезнавства та геоморфології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, віце-президенту – 
головному вченому секретареві Українського географічного товариства 
Сергію Юрійовичу Бортнику. 

Народився ювіляр у мальовничому подільському селі Варварівка 
Іллінецького району на Вінниччині. Юнацьке захоплення подорожами 
відомих мандрівників поступово переросло у схильність до наукового 
пізнання нового та незвіданого, яка розвинулась під час навчання на 
кафедрі геоморфології географічного факультету Київського державного 
університету ім. Т.Г. Шевченка і ще більше розкрилася під час 
проходження виробничої практики в науково-дослідній лабораторії 
палеогеографічного аналізу географічного факультету. 

Непростим був шлях С.Ю.Бортника до науки: перед вступом до 
університету – рік роботи на Вінницькому  інструментальному за-
воді, де майбутній науковець зумів вирости від стажера до фрезеру-

вальника високого розряду. Після університету, хоча і був рекомендований до вступу до аспірантури, 
рік працював на посаді асистента природничо-географічного факультету Вінницького педагогічного 
інституту імені Миколи Островського.

З 1985 р. науково-педагогічна діяльність Сергія Юрійовича нерозривно пов’язана з Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка – спочатку як аспіранта та стажера-дослідника 
НДЛ палеогеографічного аналізу, а після закінчення аспірантури – асистента кафедри геоморфології та 
палеогеографії, з 1997 р. по 2003 р. – доцента, а з травня 2002 р. – завідувача кафедри землезнавства та 
геоморфології, професора. У 2010 р. він стає головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських 
та докторських дисертацій.

На основі своїх наукових доробок та набутих теоретичних і практичних знань С.Ю. Бортник 
підготував і успішно захистив у 1992 р. кандидатську дисертацію “Еволюція палеорельєфу території 
Верхнього Побужжя в мезозої-кайнозої”, а у 2002 р. – докторську дисертацію “Морфоструктури 
центрального типу території України: просторово-часовий аналіз”.

Сергій Юрійович постійно перебуває у науковому пошуку, невтомно розширюючи коло своїх 
наукових інтересів: це питання структурної геоморфології, морфоструктурного та неотектонічного 
аналізу, методології географічної науки, застосування дистанційних методів при вивченні поверхні 
Землі, теоретичної геоморфології, а з недавнього часу – і питання військової географії, він тривалий 
час був заступником голови спеціалізованої ради у Військовому інституті КНУ ім.Тараса Шевченка. 
Розробив і читає курси: “Загальна геологія з основами історичної геології”, “Теоретична геоморфологія”, 
“Четвертинна геологія з основами геоморфології”, “Математичні методи в геоморфології”, “Вступ до 
фаху”.

Сергій Юрійович активно співпрацює з науковцями Інституту географії НАН України, інших 
провідних наукових центрів в Україні та за її межами. 

З особливим натхненням ювіляр ставиться до польових досліджень, зокрема брав участь в експеди-
ціях на Памірі, Кавказі, у Поволжі, в Югославії, Німеччині, різних регіонах України.

Автор понад 120 наукових праць, співавтор монографій “Методологія географічної науки” (1987 р.), 
“Глобальне потепління і клімат України: регіональні екологічні та соціально-економічні аспекти” 
(2002 р.), “Географічні основи охорони навколишнього середовища” (2006 р.), підручника “Основи 
мінералогії та петрографії” (2010 р.). Заступник головного редактора наукового збірника “Фізична 
географія та геоморфологія”.

Ця неординарна та багатогранна особистість є не тільки креативним науковцем, громадським 
діячем, талановитим викладачем, а водночас  мудрим і турботливим багатодітним батьком, відданим 
чоловіком. 

Щиро вітаємо Сергія Юрійовича з ювілеєм! Бажаємо йому міцного здоров’я, подальших творчих 
планів та звершень! 
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