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ВТРАТИ 
 

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ І ДРУГА 
 

 
18 липня 2015 року пішов з життя відо-

мий український вчений, педагог, геолог, гео-
граф, член-кореспондент Академії гірничих 
наук України, професор Ігор Степанович 
Паранько. 

Ігор Степанович народився 15 вересня 
1951 р. у с. Чижиків Пустомитівського району 
Львівської області. Закінчив Чижиківську 
восьмирічну школу (1958-1966 рр.) а потім у 
1968 р. Львівську середню школу № 29. 

У 1974 р. після навчання на геологічному 
факультеті Львівського державного універси-
тету ім. Івана Франка отримав диплом інжене-
ра-геолога за спеціальністю "Геологічна зйом-
ка та пошуки родовищ корисних копалин". 

У 1987 р. закінчив аспірантуру при ка-
федрі регіональної геології і корисних копа-
лин цього ж університету й захистив канди-
датську дисертацію на тему "Формаційна при-
належність докембрійських конгломератів 
Українського щита та деякі питання їх мета-
лоносності. У 1997 р. на спеціалізованій вче-
ній раді Львівського університету захистив 
докторську дисертацію на тему "Ряди страти-
фікованих формацій і формаційні типи про-
терозойських метаморфічних комплексів 
Українського щита'. 

Трудова діяльність вражаюче різноманіт-
на: 1968-1969 рр. - слюсар-зварювальник про-

ектно-конструкторського дослідного заводу 
(м. Львів); 1969-1974 рр. – навчання у Ль-
вівському державному університеті; 1974-
1975 рр. - інженер-геолог Львівського держав-
ного інституту водного господарства (м. 
Львів); 1975-1976 рр. – інженер-геолог Ком-
плексної науково-дослідної лабораторії при-
родних газів (м. Львів); 1976-1984 рр. – інже-
нер-геолог, молодший науковий співробітник 
Комплексної науково-дослідної лабораторії 
рудоносних формацій Львівського державного 
університету (м. Львів); 1984-1994 рр. – гео-
лог, старший геолог, провідний геолог Криво-
різької геологорозвідувальної експедиції (м. 
Кривий Ріг); з 1994 – викладач, доцент, про-
фесор, а з 1997 р. по 2009 р. – завідувач кафед-
ри загальної геології та розвідки родовищ ко-
рисних копалин Криворізького технічного 
університету; з вересня 2009 р. – професор 
кафедри фізичної географії та геології гео-
графічного факультету Криворізького дер-
жавного педагогічного університету. З 2012 
року – завідувач кафедри економічної геогра-
фії та методики викладання (м. Кривий Ріг). 

Науковий доробок Ігора Степановича 
становить понад 300 опублікованих праць. Це 
численні монографії, державні геологічні 
карти, Атлас "Геологія і корисні копалини 
України", Науково-дидактична монографія 
"Геологія типових родовищ мінеральної сиро-
вини України" (на польській мові), видана 
Краківською металургійно-гірничою Акаде-
мією у 2011 році, монографія у співавторстві 
"Географія мінеральних ресурсів України", 6 
підручників та 6 посібників з грифом МОН, а 
також останній посібник для географічних 
спеціальностей "Географія мінеральних ресур-
сів України", виходу в світ якого він чекав, але 
уже не встиг побачити.  

Наукові твори І. С. Паранька присвячені: 
питанням геолого-формаційного аналізу, стра-
тиграфії, металогенії та прогнозуванням по-
шуків корисних копалин у докембрійських 
породних комплексах; вивченню ранньої істо-
рії геологічного розвитку Землі, географії мі-
неральних ресурсів України і світу, еколо-
гічним проблемам геологічного середовища й 
довкілля в Криворізькому басейні. Він був 
палким пропагандистом нового наукового 
напряму "Антропогенна геологія". 

За досягнення у вивченні докембрію 
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Українського щита І. С. Паранько нагородже-
ний Срібним нагрудним значком Спілки гео-
логів України (2002 р.), медаллю В.І. Лучиць-
кого (2003 р.), пам'ятним знаком ім. Л.І. Луту-
гіна "За заслуги в розвідці надр" (2005 р.). 
Йому присвоєно звання "Почесний розвідник 
надр України" (2007 р.). За заслуги в науково-
педагогічній роботі у 2002 р. нагороджений 
Міністерством освіти та науки України зна-
чком "Відмінник освіти України','у 2004 р. - 
Почесною грамотою ректорату Криворізького 
технічного університету, у 2008 - Почесною 
грамотою Міністерства освіти й науки 
України. 

І. С. Паранько – був членом експертної 
ради з природничих і математичних наук Дер-
жавної акредитаційної комісії України, екс-
пертом Державного комітету по запасах ко-
рисних копалин України, членом Національ-
ного стратиграфічного комітету України, нау-

ково-редакційної ради Державної геологічної 
служби України, спеціалізованої вченої ради 
Д 35.051.04 Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, спеціалізованої 
вченої ради Д 09.053.01 Криворізького дер-
жавного педагогічного університету. 

Ігора Степановича, як науковця вирізняв 
високий професіоналізм, довершене знання 
широкого кола проблемних питань та скур-
пульозний підхід до їх вивчення. Порядність, 
почуття гумору, надійність - усе це притаман-
не було нашому колезі, який упродовж остан-
ніх десятиріч виріс у знаного в Україні й світі 
вченого. 

Пам'ять про колегу, вірного друга, 
великого патріота України, щиру, порядну й 
дуже доброзичливу Людину залишиться в 
серцях усіх, хто мав щастя спілкуватись з 
ним, ділити з ним здобутки й втрати нелегкої 
наукової й педагогічної праці. 

 
Друзі, колеги 


