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Відзнакою імені Леоніда Конста-

тиненка нагороджують кращих авторів 
наукових робіт у галузі палеонтології і 
стратиграфії пізнього протерозою і фане-
розою України з метою заохочення тала-
новитої молоді до розвитку цього фунда-
ментального напряму геологічної науки, 
якій присвятив своє життя відомий україн-
ський учений Леонід Константиненко. 

Положення про Відзнаку затвер-
джене на спільному засіданні Президії 
Українського палеонтологічного товарис-
тва (УПТ), Національного стратиграфічно- 
го комітету України та кафедри історичної 
геології і палеонтології геологічного факу-
льтету Львівського національного універ- 

ситету імені Івана Франка. 
Претендентами на Відзнаку можуть бути особи віком до 35 років – співробітники 

і викладачі науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів України, які захис-
тили дисертації наукового ступеня кандидата наук, доктора філософії, доктора наук зі 
спеціальності палеонтологія і стратиграфія; аспіранти, які займаються науковими дослі-
дженнями в галузі палеонтології і стратиграфії; студенти вищих навчальних закладів 
України, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра та магістра, які за-
ймаються науковими дослідженнями в галузі палеонтології і стратиграфії.  

Комісія з визначення переможців щорічно розглядає заявки претендентів на 
отримання Відзнаки та узгоджено визначає переможців на підставі вивчення наукової 
значущості та новизни результатів наукових досліджень у галузі палеонтології і страти-
графії пізньопротерозойських або фанерозойських утворень України, які опубліковані 
(згідно з поданою пріоритетністю) у: 

1. Наукових монографіях та їхніх частинах в одному з міжнародних видавництв.  
2. Статті в іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, які вклю-

чені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та ін.  
3. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометри-

чних баз даних Web of Science, Scopus тощо. 
4. Наукових монографіях та їхніх частинах в одному з вітчизняних видавництв. 
5. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України. 
6. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не 

включені до переліку наукових фахових видань України. 
Відомий український учений у галузі палеонтології і стратиграфії відкладів па-

леозою України Леонід Константиненко народився 3 березня 1943 р. на Пороссі в ра-
йонному містечку Сквира на півдні Київської обл. 
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У 1962 р. Л. Константиненко став студентом геологічного факультету Київського 
університету ім. Т. Шевченка, де серед викладачів на цей час працювало чимало відо-
мих українських учених. Після закінчення навчання, ураховуючи наукові здібності, ор-
ганізаторський хист та чудовий товариський характер, його залишають працювати в 
Науково-дослідному секторі університету, де він пройшов фаховий шлях від інженера-
геолога до заступника начальника Придністровської експедиції. 

Особливими об’єктами палеонтолого-стратиграфічних досліджень Леоніда Конс-
тантиненка була найважливіша для стратиграфічного розмежування та зіставлення роз-
різів низів нижнього палеозою група давніх організмів – трилобітів, а останнім часом 
він спрямовував свої зусилля на детальне вивчення та пошуки нових місцезнаходжень у 
Подільському розрізі фауни Метазоа. Ці його дослідження також були успішними, вче-
ний зібрав нові колекції, завдяки вивченню яких збагачується світова наука про палео-
нтолого-стратиграфічну характеристику верхнього венду у його гіпостратотипі. Будучи 
великим і щирим прихильником кафедри історичної геології і палеонтології геологічно-
го факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 
Л. Константиненко посприяв тому, щоб “Палеонтологічному музею”, який функціонує 
при цій кафедрі, були передані перші для нього великі колекції палеозойської і пізньо-
вендської палеобіоти з розрізів Середнього Придністров’я.  

 
 

Хевпа Зенон Зенонович 
 
 

 

 
Хевпа Зенон народився 3 серпня 

1986 р. у м. Стебник Львівської обл. де й 
закінчив 2001 р. середню школу. З 2001 по 
2005 рік навчався у Дрогобицькому наф-
товому технікумі, після навчання в якому 
продовжив навчання у Львівському 
національному університеті імені Івана 
Франка 2010 р. 

Закінчив магістратуру за 
спеціальністю “геологія”, диплом з 
відзнакою, а з 2011 по 2014 рік навчався в 
аспірантурі Львівського національного 
університету імені Івана Франка за 
спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і 
стратиграфія. Тема дисертаційної роботи 
“Стратиграфія і молюски крейдових 
відкладів Українських Карпат”,  

науковий керівник – доктор геологічних наук професор Лещух Р. Й.. Захист дисертації 
відбувся 10 липня 2018 р. на спецраді ІГН НАН України за спеціальністю 04.00.09. 

За темою дисертації опубліковано 19 праць, серед яких: 
1. Про вік стрийської світи Українських Карпат / Р. Й. Лещух, З. З. Хев-

па // Палеонтологічний збірник. – Львів, 2013. – № 45. – С. 15–20.  
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2. Щодо полеонтологічної характеристики пізньоальбських сеноманських 
відкладів соймульської світи Українських Карпат / З. З. Хевпа // Палеонтологічний 
збірник. – Львів, 2014. – № 46. – С. 122–132.  

3. Перше комплексне малакофауністичне обґрунтування віку і стратиграфії 
тисальської світи Пенінської зони Українських Карпат / Р. Й. Лещух, З. З. Хевпа // 
Палеонтологічний збірник. – Львів, 2015. – № 47. – С. 85–95.  

4. Стратиграфія і молюски крейдових відкладів Пенінської зони Українських 
Карпат / З. З. Хевпа // Геологічний журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 32–40. 

5. До палеонтологічної характеристики сухівської світи Українських Карпат / З. 
З. Хевпа // 40 років Палеонтологічному товариству України : матер. 38 сесії Палеонтол. 
тов. НАН України. – Київ, 2017. – С. 94–95. 

 
 

Курепа Ярослав Сергійович 
 
 

 

 
Народився 1 вересня 1983 року у м. 

Здолбунів, Рівненської обл.  
Ще у шкільні роки цікавився 

геологією та палеонтологією. У 2000 р. 
став призером всеукраїнського конкурсу-
захисту наукових робіт Малої академії 
наук у секції “Геологія”. 
У 2005 році закінчив факультет екології та 
природокористування Національного 
університету водного господарства і при-
родокористування, отримавши ступінь 
магістра екології. 

Відразу після закінчення навчання прийнятий геологом у геолого-знімальний 
загін Рівненської геологічної експедиції (м. Рівне) ПДРГП “Північгеологія”. 

У 2007 р. закінчив геологічний факультет Львівського національного 
університету імені Івана Франка.  

З 2012 по 2016 рік навчався в аспірантурі на кафедрі історичної геології та 
палеонтології ЛНУ ім. І. Франка. Початкова тема дисертації: ”Стратиграфія і малако-
фауна верхньокрейдових відкладів північної частини Волино-Поділля”. Науковий 
керівник – доктор геолого-мінералогічних наук, професор Лещух Р. Й. 

Паралельно навчанню продовжував працювати у Рівненській комплексній 
геологічній партії ДП “Українська геологічна компанія” за цивільно-правовою угодою. 

Під час роботи над дисертацією основну увагу приділено двостулковим молю-
скам. Курепою Я. С. зібрано палеонтологічний матеріал та монографічно описано 
двостулкові молюски з усіх під’ярусів сеноману та турону, а також відкладів коньяку і 
сантону досліджуваної території. Комплекси двостулкових молюсків із нижнього та се-
реднього сеноману для території Волино-Поділля описано вперше.  

Після розгляду матеріалів дисертації на засіданні кафедри історичної геології та 
палеонтології ЛНУ ім. І. Франка тему дослідження змінено на ”Стратиграфія і 
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двостулкові молюски верхньокрейдових відкладів північно-східної частини Волино-
Поділля”. 

За результатами дисертації опубліковано 21 наукову працю, з яких 7 статей у фа-
хових наукових журналах і збірниках наукових праць та 14 тез доповідей. 

У грудні 2017 р. в Інституті геологічних наук НАН України відбувся попередній 
захист дисертації. Рішенням засідання відділення палеонтології і стратиграфії ІГН робо-
ту прийнято до захисту. 

 
Р. Лещух 

 


