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Випускник 
геологорозвідувального 
факультету (1957)

Професор кафедри польової 
нафтогазової геофізики 
геологорозвідувального факультету 
Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу

Кандидат геолого-мінералогічних наук

Народився 10 січня 1933 р. у с. Кульчин 
Ківерцівського району Волинської області в се-
лянській сім’ї. 

На вибір навчального закладу та спеціальності зна-
чно вплинули захоплені розповіді про Львівську полі-
техніку, факультет, спеціальність, умови та характер ро-
боти студента ЛПІ Романа Кутаса. Ці натхненні оповіді 
розбурхали уяву Василя Петровича, який із дитинства 
цікавився геологією та вважав геологорозвідку надзви-
чайно цікавим заняттям, у якому романтика подорожей 
тісно поєднана з романтикою відкриттів, перспективою 
щодня пізнавати щось нове.

Тому в 1952 р., закінчивши із золотою медаллю Луцьку 
середню чоловічу школу № 1, він вступив на геолого-
розвідувальний факультет Львівського політехнічного 
інституту за спеціальністю «Геофізичні методи пошуку та 
розвідки родовищ корисних копалин», який із відзнакою 
закінчив у 1957 р.

Трудову діяльність Василь Петрович Степанюк роз-
почав в Управлінні геології і охорони надр Таджицької 
РСР. Його перші професійні кроки фактично співпали 
зі створенням геофізичної служби Таджикистану, в ста-
новленні та розвитку якої він брав безпосередню участь, 
а упродовж 1962–1964 рр. — очолював її.

Запорукою успішної роботи Василя Степанюка на 
виробництві сприяли добрі теоретичні знання та прак-
тичні навички, здобуті у Львівському політехнічному  
інституті завдяки наполегливості, цілеспрямованості 
та високому професіоналізму педагогів: професорів 
С. І. Субботіна, О. М. Снарського, Ю. В. Тімошина, 
Р. С. Сейфулліна, доцентів С. І. Восанчука, завідувача 
кафедри М. І. Мельничука, В. Г. Лизанця, В. І. Первакової, 
М. С. Золотніцького та ін.

Важливим елементом організації підготовки 
майбутніх спеціалістів у Львівській політехніці були 
навчальні та виробничі практики, де студенти отри-
мували виробничі навички організації та проведення 
геофізичних робіт. Варто відзначити й прекрасну  
лабораторну базу кафедри. В інституті діяла система 
студентського самоврядування. Роки навчання в цьому 
прекрасному вищому навчальному закладі залишили 
добру пам’ять і відчуття вдячності до всього чудового 
педагогічного колективу.

У 1964 р. Василь Петрович на конкурсній основі 
обійняв посаду викладача кафедри геофізичних ме-
тодів пошуку та розвідки геологорозвідувального 
факультету Івано-Франківського інституту нафти і газу —  
філії Львівського політехнічного інституту. Працюючи 
в цьому навчальному закладі, він пройшов шлях від 
викладача до професора, був деканом заочного та гео-
логорозвідувального факультетів, завідувачем кафедри 
геофізичних методів пошуку та розвідки, першим про-
ректором, проректором з міжнародних зв’язків. Василь 
Степанюк активно залучався до створення в університеті 
відділу підготовки іноземних студентів, організації при 
ІФНТУНГ фізико-технічного ліцею, впровадження в нав-
чальний процес новітніх технологій.

Нині В. П. Степанюк — професор кафедри польової 
нафтогазової геофізики геологорозвідувального фа-
культету Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу. Читає курси лекцій із дис-
циплін «Основи геофізики», «Ядерна геофізика та раді-
ометрія» «Нафтогазопошукова геофізика», «Геологічна 
інтерпретація геофізичних даних», «Основи виробничого 
менеджменту в геофізиці», «Радіоекологія». Є постійним 
позаштатним співробітником геологічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата геолого-мінералогічних наук він захистив у 1971 р. 
У 1992 р. йому присвоєне вчене звання професора. 
Основними напрямами наукової роботи є геологічна 
інтерпретація геофізичних даних і радіометрія.

Автор понад 100 науково-педагогічних праць, зокрема 
шести підручників, три з яких мають гриф Міністерства 
освіти України: підручники для студентів вищих навчаль-
них закладів «Основи геофізики (методи розвідувальної 
геофізики» (у співавторстві, 2006 р.), «Нафтогазопошукова 
геофізика» (у співавторстві, 2010 р.), «Гравірозвідка 
і магніторозвідка» (у співавторстві, 2008 р.), кількох нав-
чальних посібників, трьох монографій (у співавторстві). 
Співавтор колективної монографії «Новітні дослідження 
геологічної будови і перспектив нафтогазоносності гли-
бокозанурених горизонтів Українських Карпат» (2012). 
Під керівництвом Василя Петровича захищені три канди-
датські дисертації.
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