Олег Тимофійович Глушницький

Глушницький Олег Тимофійович
(4 вересня 1937 – 29 грудня 2000 р.)

На 64 році життя після важкої тривалої
хвороби перестало битися серце доцента кафедри геології і розвідки родовищ корисних копалин Криворізького
технічного університету кандидата геолого-мінералогічних наук Олега
Тимофійовича Глушницького.
О.Т. Глушницький народився 4 вересня 1937 року в селі Березіно
Краснинського району Смоленської області Російської Федерації. Тут
пройшли його дитячі та шкільні роки. У 1954 він поступив, а у 1959
році закінчив геологорозвідувальний факультет Криворізького
гірничорудного інституту і отримав диплом гірничого інженера-геолога.
Після закінчення інституту О.Т.Глушницький за направленням
працював у Норильській комплексній геологорозвідувальній експедиції
Красноярського геологічного управління. Трудова біографія його почалась з посади колектора. Високі людські якості і глибокі знання геології
дозволили О.Т.Глушницькому швидко зробити кар’єру від начальника
геологічного загону до відповідального виконавця крупномасштабних
геологозйомочних і пошукових робіт.
У 1968 році О.Т. Глушницький поступив до аспірантури при
кафедрі літології і геології родовищ горючих корисних копалин Московського геологорозвідувального інституту, яку закінчив у 1971 році,
захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата геолого-мінералогічних наук.
Після закінчення аспірантури він повернувся до Норильської
геологорозвідувальної експедиції, де працював на посаді старшого геолога. З 1973 року О.Т.Глушницький обіймав посаду старшого наукового
співробітника Норильської дослідно-методичної експедиції наукововиробничого об’єднання “Північморгеологія”, де працював до 1976 року, займаючись вивченням будови та речовинного складу утворень
північно-західної частини Сибірської платформи.
У 1976 році О.Т. Глушницький повернувся до Криворізького
гірничорудного інституту (з 1992 р. Криворізький технічний
університет) і присвятив себе вихованню молодих спеціалістів. Працював на посаді старшого викладача, а пізніше доцента кафедри геології і
розвідки родовищ корисних копалин.
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Хроніка

Викладацьку роботу Глушницький О.Т. успішно поєднував з науковими дослідженнями в області геологічної будови Криворізького
залізорудного басейну. Науковий його доробок складає 30 друкованих
(статті, тези доповідей) і 25 рукописних (звіти про наукові дослідження)
робіт, присвячених питанням геології Сибірської платформи і
Криворізького залізорудного басейну. Особливо слід відзначити його
наукові пошуки в області тектоніки та геодинаміки, спрямовані на
з’ясування низки проблем ротаційної теорії формування розломів і
теорії літосферних плит, яким він присвятив останні роки свого життя.
Пам’ять про Олега Тимофійовича Глушницького назавжди залишиться в серцях його колег і учнів.

Співробітники кафедри геології та
розвідки родовищ корисних копалин і кафедри мінералогії, кристалографії та родовищ корисних копалин Криворізького
технічного університету.
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