


Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

Біобібліографія вчених

Костянтин Федорович

Тяпкін

Дніпропетровськ

2002



УДК 622.7(092)
Т

Серія заснована в 2001 р.

Укладачі і відповідальні редактори:
О.Н.Нефедова
В.Г.Римар

К.Ф.Тяпкін: Біобібліографічний покажчик - Дніпропетровськ:
Національна гірнича академія України, 2002. -  19 с.

В брошурі висвітлені основні етапи життя, наукової та громадської
діяльності відомого вченого і активного діяча в області прикладної геофізики
професора Костянтина Федоровича Тяпкіна.

У показнику зібрані наукові праці, опубліковані за період з  1950 року
до наших днів.

Для наукових працівників в галузі геофізики і геології та всіх, хто
цікавиться історією вітчизняної науки.





Костянтин Федорович Тяпкін
(до 75-річчя з дня народження)

З березня 2002 року сповнюється 75 років з дня народження доктора

геолого-мінералогічних наук, професора кафедри геофізичних методів

розвідки Національного гірничого університету, члена-кореспондента

Національної академії наук України, академіка Міжнародної академії наук

Євразії, лауреата Державних премій України, заслуженого діяча науки і

техніки Тяпкіна Костянтина Федоровича.

Костянтин Федорович народився у селі Шостаковка Сорочинського

району Оренбурзької області Росії у 1927 р. Закінчив середню школу в м.

Караганді Казахської РСР у 1943 році. У 1948 р. закінчив Дніпропетровський

гірничий інститут, отримавши кваліфікацію гірничого інженера-геофізика і

був залишений в аспірантурі на кафедрі геофізичних методів розвідки

(науковий керівник - професор Юньков А.А.). Після закінчення аспірантури в

1951 році захистив дисертацію на здобуття ученого ступеня кандидата

технічних наук у Вченій Раді геолого-развідувального факультету

Дніпропетровського гірничого інституту (нині Національний гірничий

університет). З 1951 року до наступного часу Тяпкін К.Ф. працює на кафедрі

геофізичних методів розвідки Національного гірничого університету. Він

пройшов усі службові сходинки, від асистента до професора (в 1974 - 2000 pp.

- завідував кафедрою).

Свою педагогічну діяльність Тяпкін К.Ф. завжди вміло поєднував із

науковою. Однією із особливостей наукової діяльності Тяпкіна К.Ф. є

вирішення проблем, продиктованих запитами практики прикладної геофізики,

зокрема, гравірозвідки і магніторозвідки. Підсумки його наукових досліджень

викладені понад в двохстах опублікованих роботах. Результати вивчення

глибинного спорудження Українського щита в районі Середнього

Придніпров'я і, зокрема Української залізорудної провінції, були покладені в



основу упорядкування дисертації на здобуття ученого ступеня доктора

геолого-мінералогічних наук на тему: "Вивчення глибинного спорудження

Середнього Придніпров'я Українського щита методами гравірозвідки і

магніторозвідки". Дисертація була захищена у Вченій Раді Московського

Державного університету в 1965 р. (офіційні опоненти: академік Суботін С.І.,

професор Мудрецова О.А., доктор геолого-мінералогічних наук Неволін

Н.В.).

Ці результати були оцінені урядом УРСР. У 1972 р. групі дослідників

Української залізорудної провінції на чолі з академіком Суботіним СІ. була

присуджена Державна премія УРСР в галузі науки і техніки.

Ряд досліджень завершився створенням Нової ротаційної геотектонічної

концепції структуроутворення в тектоносфері Землі за рахунок зміни її

ротаційного режиму. Ця концепція дозволяє встановлювати закони розподілу

напруг у тектоносфері, а також - створювати технології вивчення тектонічних

явищ у земній корі, обумовлених розрядкою цих напруг.

Урядом України належним чином оцінені результати цих досліджень. У 1996

р. групі українських учених (Гонтаренко В.Н.,.Гинтов О.Б, Зелінський

І.П.,.Ханонкин А.А, Черкес Е.А.) на чолі з Тяпкіним К.Ф. була присуджена

Державна премія України в галузі науки і техніки.

Тяпкін К.Ф. - досвідчений викладач. У 1986 р. урядом СРСР за активну

участь у справі підготовки інженерів нагороджений орденом "Знак Почета" На

основі свого багаторічного досвіду читання лекцій за курсом "Фізика Землі"

ним створений і опублікований підручник з цього курсу для студентів виших

навчальних закладів на російській та українській мовах. У 2000 році за

видання підручника нагороджений премією ім. Суботіна С.І. Національної

академії наук України.

Тяпкін К.Ф. неодноразово виїжджав за кордон з циклами лекцій, а також

робив доповіді за результатами своїх досліджень у багатьох вітчизняних і

закордонних наукових форумах. Активна участь у міжнародних форумах у

сполученні з численними публікаціями не могли не викликати певного



резонансу у колах наукової громадськості України. У 1990 р. Тяпкін К.Ф

обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України, а в

1995 р. - дійсним членом Міжнародної академії наук Євразії.

У 2002 р. присвоєно почесне звання "Заслуженого діяча науки і техніки

України".

Тяпкін К.Ф. приймає активну участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації.

Під його керівництвом підготували і захистили кандидатські дисертації 20

аспірантів.



Основні дати життя та діяльності К.Ф.Тяпкіна

1927 - Народився у с. Шестаковка Сорочинського р-ну Оренбурзької області

Росії ( 3 березня );

 1943 - Закінчив середню школу, і поступив до Дніпропетровського гірничого

інституту (м.Караганда);

1948 - Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут;

1948 - Зарахований аспірантом Дніпропетровського гірничого інституту;

1951 - Захистив дисертацію на здобуття ученого ступеня кандидата

технічних наук;

1951 - Асистент кафедри геофізичних методів розвідки Дніпропетровського

гірничого інституту;

1965 - Доктор геолого-мінералогічних наук;

1966 - Професор кафедри геофізичних методів розвідки;

1972 - Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки;

1974 - Зав. кафедрою геофізичних методів розвідки Дніпропетровського

гірничого інституту;

1986 - Нагороджений орденом " Знак Почета ";

1990 - Член-кореспондент Національної академії наук України;

1995 - Дійсний член Міжнародної академії наук Євразії;

1996 - Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;

2000 - За видання підручника "Фізика Землі" нагороджений премією ім.

С.І.Суботіна Національної академії наук України;

2002 - Заслужений діяч науки і техніки.






























