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ХРОНІКА 
 
 

ПАМ’ЯТІ Костянтина Аркадійовича НЄМЦЯ (1948-2021) 

 

 
 

21 жовтня 2021 року пішов з життя Костян-

тин Аркадійович НЄМЕЦЬ – видатний українсь-

кий вчений – гідрогеолог і географ, незмінний 

Головний редактор «Вісник. Серія «Геологія. Ге-

ографія. Екологія».  

Костянтин Аркадійович – доктор географіч-

них наук, професор, професор кафедри соціаль-

но-економічної географії і регіонознавства, кан-

дидат геолого-мінералогічних наук, професор 

кафедри гідрогеології, декан геолого-географіч-

ного факультету (1995–2010 роки), заслужений 

професор Харківського національного універси-

тету імені В. Н. Каразіна, Відмінник освіти Укра-

їни, Почесний доктор Ужгородського національ-

ного університету. 

Костянтин Аркадійович народився в с. Го-

родниця Житомирської області. В 1965 році із 

золотою медаллю закінчив Снігурівську середню 

школу та успішно поступив на геолого-геогра-

фічний факультет Харківського державного уні-

верситету імені О. М. Горького. У 1970 році з 

дипломом інженера-геолога, гідрогеолога з від-

знакою був направлений на роботу в проектний 

інститут «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ». За запро-

шенням професора Г. Г. Мальованого у 1972 році 

Костянтин Аркадійович перейшов на роботу на 

кафедру гідрогеології на посаду асистента і пос-

тупив в заочну аспірантуру. У 1979 році успішно 

захистив дисертацію зі здобуття наукового сту-

пеня кандидата геолого-мінералогічних наук за 

темою «Исследование фильтрационной неодно-

родности трещиноватых пород в зоне гипергене-

за методом математического моделирования (на 

примере верхнемелового водоносного горизонта 

верхней части бассейна Северского Донца)» у 

Московському геологорозвідувальному інституті 
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(МГРІ). На кафедрі гідрогеології він працював на 

посаді асистента, доцента, з 1984 року по 1986 

рік обіймав посаду завідувача кафедри гідрогео-

логії і декана геолого-географіч-ного факультету.  

Тривалий період Костянтин Аркадійович 

працював старшим науковим співробітником в 

інституті «ТюменьГИПРОГаз» в Новому Уренгої 

Тюменської області Росії (з 1986 року по 1995 

рік). Під час цього періоду розвідкових та науко-

вих робіт, він розробляє математичні моделі руху 

підземних вод, нафти і газу в умовах кріолітозо-

ни для використання в інженерній екології і при-

родокористуванні. Розроблена ним математична 

модель трьохфазної фільтрації впроваджена в 

«Уренгойгаздобыче» і в Українському науково-

дослідному інституті природних газів. 

Повернувшись у Харківський національний 

університет Костянтин Аркадійович Нємець з 

1995 року по 2011 рік посідав посаду завідувача 

кафедри гідрогеології, 1995 року по 2010 рік – 

посаду декана геолого-географічного факультету. 

У 2006 році він успішно захистив докторську 

дисертацію за темою «Суспільно-географічні 

основи інформаційного розвитку соціогеосис-

тем» у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка. У 2011 році К. А. Нє-

мець отримав вчене звання професора. З 2006 

року за сумісництвом працював на посаді про-

фесора кафедри соціально-економічної географії 

і регіонознавства. З лютого 2011 року працює на 

цій кафедрі на постійній основі, а також за сумі-

сництвом на кафедрі гідрогеології. 

Наукові публікації Костянтина Аркадійови-

ча НЄМЦЯ користуються великою увагою та 

мають високий індекс цитувань. Він був видат-

ним в Україні фахівцем у галузі методології сус-

пільної географії, одним із лідерів Харківської 

школи суспільної географії, вів активну науково-

педагогічну роботу з підготовки фахівців найви-

щої кваліфікації. Під його керівництвом один 

докторант захистив докторську дисертацію та 

одинадцять аспірантів та здобувачів захистили 

кандидатські дисертації. Його вихованці працю-

ють в Україні та за кордоном у різних напрямах 

науки, політики і промисловості, продовжуючи 

розвивати ідеї Костянтина Аркадійовича. 

Костянтин Аркадійович був видатним вче-

ним та визнаним фахівцем – членом експертної 

ради з природничих математичних наук при Ак-

редитаційній комісії «навчально-методичного 

центру з питань якості освіти» України, членом 

науково-методичних комісій Міністерства освіти 

і науки України з географії та геології, з 2007 по 

2011 рр. був членом експертної ради ВАК Украї-

ни з географії; членом спеціалізованих вчених 

рад із захисту докторських дисертацій в Одесь-

кому національному університеті імені І. І. Меч-

нікова та кандидатських дисертацій у Харківсь-

кому національному університеті імені В. Н. Ка-

разіна.  

Костянтин Аркадійович НЄМЕЦЬ з 1998 

року був незмінним Головним редактором про-

відного фахового видання «Вісник. Серія «Гео-

логія. Географія. Екологія» Харківського націо-

нального університету імені В. Н. Каразіна, яко-

му присвятив значну частину свого життя; роз-

вивав видання, дотримуючись принципів науко-

вої етики та доброчесності. Зусиллями Костян-

тина Аркадійовича «Вісник» одним із перших 

серед видань Караізнського університету у 2018 

році увійшов до переліку видань, що реферують-

ся наукометричною базою Web of Science. Про-

довжуючи розвивати журнал «Вісник», в пода-

льшому будуть втілені ідеї та принципи Костян-

тина Аркадійовича для збереження високої пла-

нки, яку задав незмінний Головний редактор. 

Костянтин Аркадійович НЄМЕЦЬ користу-

вався беззаперечним авторитетом та повагою; 

мав тверду життєву позицію, в трудовій і науко-

вій діяльності спирався на цінності Каразінсько-

го університету, був доброзичливою та порядною 

людиною, надзвичайно вимогливим до себе та 

оточуючих. Костянтин Аркадійович був етало-

ном справжнього науковця нашого часу, який 

гармонійно поєднував у собі глибоке розуміння 

закономірностей розвитку Універсуму та новіт-

ніх поглядів на наукову проблему, був мудрим 

наставником для молодих вчених та студентства, 

який охоче ділився власним багатим життєвим і 

професійним досвідом.  

Добра пам'ять про Костянтина Аркадійовича 

назавжди залишиться у наших серцях! 
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