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Сельський Володимир Олександрович народився 13 

жовтня 1883 року в мальовничому селі Вихилівка 

Ярмолинецького району, що на Хмельниччині. Сім’я його 

батька, який керував парафією у Вихилівка була великою – 5 

синів і 3 дочок. Всі отримали освіту. Володимир – 

найстарший, мав неабиякі здібності і талант. Після навчання у 

церковно-приходській школі навчався у Кам’янець-

Подільській духовній семінарії. Згодом стає студентом 

фізико-математичного факультету Київського державного 

університету. Після його закінчення у 1909 році, залишається 

працювати на кафедрі. За написання монографії по 

петрографії Гніванського кристалічного масиву молодий 

вчений був нагороджений золотою медаллю Міністерства 

освіти.  

В 1912-14 р.р. Сельський працював асистентом у 

Варшавському університеті і одночасно викладав на Вищих 

жіночих курсах. 

У роки першої світової війни Володимира 

Олександровича направляють до Кисловодська директором 

гімназії де він пропрацював 7 років. Паралельно займався 

дослідженням родовищ Кавказького нафтового району. В 

1922-28 р.р. Сельський очолює організований ним нафтовий 

інститут в м. Грозному. Через 2 роки Сельський стає 

начальником Грознафторозвідки, пізніше працював головним 

геологом Головного управління паливної промисловості 



ВРНГ СРСР. Його обирають дійсним членом Академії наук 

України. Він стає керівником відділу геофізики інституту 

геологічних наук Академії. 

У період Великої Вітчизняної війни, коли над 

Кавказькими нафтовими джерелами нависла смертельна 

небезпека, Володимир Сельський одержує важливе завдання 

– проводити дослідження «Другого Баку» у Волго-Уральській 

нафтогазоносній провінції. Завдяки йому тут було відкрито 

велику кількість нових родовищ. 

У 1945 році академік переїжджає на Україну, до Львова. 

Тут він організовує в місцевому університеті та в 

політехнічному інституті кафедру геофізики, відділ геофізики 

у Львівському філіалі Академії наук України та сектор 

сейсмології.  

За своє життя Сельський опублікував більше 100 

наукових праць, присвячених питанням теоретичної та 

прикладної геофізики, розвідці нафтових родовищ, 

походженню та міграції нафти, проблемам нафтоносності 

території України, Північного Кавказу, Волго-Уральського 

нафтоносного району. Він відкрив і досліджував родовище 

марганцю на Кубані, приділяв увагу проблемі Великого 

Кривого Рогу.  

Кафедрою Львівського політехнічного інституту 

Володимир Олександрович керував до кінця життя.  

Помер 18 лютого 1951 року. Похований у м. Львові. 
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