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ДО 80-річчя  
АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА САМЧУКА

МІНЕРАЛОгІЧНИЙ ЖУРНАЛ 
MINERALOGICAL JOURNAL 
(UKRAINE)

1 червня 2019 року виповнилось 80 років від 
дня народження відомого ученого в галузі ана-
літичної хімії — анатолія Івановича самчука, 
доктора хімічних наук, головного наукового 
співробітника відділу геохімії техногенних ме-
талів та аналітичної хімії Інституту геохімії, мі-
нералогії та рудоутворення (Ігмр) ім. м.П. се-
мененка нан україни.

народився анатолій Іванович в с. народичі 
на Житомирщині. Після закінчення школи 
проходив службу в лавах радянської армії на 
території німецької демократичної республі-
ки та ракетодромі "капустін яр" (росія).

у 1961 році вступив на хімічний факультет 
київського державного університету ім. т.г. Шев-
ченка (нині київський національний універ-
ситет імені тараса Шевченка). серед його  
викладачів і наставників були досвідчені все-
світньо відомі фахівці — академіки к.Б. яци-
мирський, а.к. Бабко та а.т. Пилипенко. вони 
працювали над розширенням світогляду сту-
дентів, привчали їх до копіткої праці в лабора-
торіях, прищеплювали любов до хімії. 

у 1967 році, після закінчення університету 
його направили на роботу до Інституту геоло-

гічних наук ан урср, а 1969 року перевели до 
Інституту геохімії та фізики мінералів (ІгФм 
ан урср, на сьогодні — Ігмр нан україни) в 
хімічну лабораторію рідкісних елементів відді-
лу регіональної геохімії. Цей відділ очолював 
відомий геохімік, доктор геолого-мінера ло гіч-
них наук, професор Б.Ф. міцкевич. 

саме в Ігмр нан україни а.І. самчук роз-
робив комплекс високоефективних методик 
атомно-абсорбційного визначення мікроеле-
ментів у гірських породах, ґрунтах та мінера-
лах. учений описав методичні особливості та 
аналітичні схеми аналізу мінералів багатьох хі-
мічних елементів: берилію, цирконію, ніобію, 
титану, рідкісноземельних, а також боратів і 
сульфідів із використанням сучасних методів 
спектрофотометрії, полум’яної фотометрії, по-
лярографії, атомно-абсорбційної спектроско-
пії, хроматографії та комплексометрії. разом зі 
своїм вчителем академіком а.т. Пилипенком 
а.І. самчук узагальнив світовий досвід дос-
лідження хімічного складу геологічних об’єк-
тів, що нині становить самостійну галузь — 
аналітичну геохімію. на основі результатів цієї 
роботи вони опублікували монографію "ана-
литическая химия минералов" (1982), яка на-
була такої популярності, що вже через п’ять 
років її пе ревидали за кордоном. За цю мо-
нографію ювіляр був удостоєний Премії все-
союзного хімічного товариства ім. д.І. мен-
делєєва.

1972 року анатолій Іванович вступив до ас-
пірантури відділу аналітичної хімії Інституту 
загальної та неорганічної хімії ім. в.І. вернад-
ського нан україни. кандидатську дисерта-
цію "Полярография экстрактов внутриком п-
лексных соединений n-бензоилфенилгид рок-
си ла ми на и его аналогов с металлами" захистив 
у 1975 році на хімічному факультеті київського 
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університету. докторську дисертацію "екст-
рак ційно-атомно-абсорбційний аналіз міне-
ралів і гірських порід з використанням комп-
лексів металів із ароматичними гідроксамо-
вими кислотами" учений блискуче захистив 
1995 року на цьому ж факультеті.

Провідним напрямом роботи а.І. самчука  
є дослідження в галузі геохімії техногенних ме-
талів і аналітичної хімії мінералів та гірських 
порід, об’єктів навколишнього середовища. 

Завдяки тривалому виконанню експеримен-
тальних робіт, а.І. самчук визначив фунда-
ментальні фізико-хімічні характеристики, кон-
станти стійкості комплексів берилію, цирко-
нію та важких металів із гідрокарбонат-, 
фтор гідрокарбонат-іонами і фульвовою кис-
лотою, а також константи розчинності мінера-
лів рідкісних металів: берилу, гентгельвіну, 
циркону, колумбіту у водних розчинах міне-
ральних та органічних кислот. Ці відомості ви-
користані для розрахунку форм міграції бе-
рилію та цирконію залежно від ландшафтно- 
геохімічних умов. результати досліджень уза- 
гальнено в монографії "Фізико-хімічні умови 
формування екзогенних ореолів і потоків роз-
сіювання берилію" (1984, співавтори Б.Ф. міц-
кевич та Ю.я. сущик).

З 1986 року а.І. самчук брав активну участь 
у виконанні завдань за програмою невідклад-
них заходів з ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській аес, зокрема вивчав ландшафт-
но-геохімічні закономірності розподілу радіо-
нуклідів на території північної частини ки- 
ївської області. також він установив склад і 
вміст радіонуклідів у пробах ґрунтів, поверхне-
вих вод та донних відкладів 30-км зони Чаес і 
народицького району Житомирської області. 
З метою оцінки еколого-геохімічного стану 
довкілля виконував експериментальні дослід-
ження впливу фізико-хімічних властивостей 
ґрунтів на міграційну здатність радіонуклідів 
цезію на основі вивчення його сорбції та де-
сорбції ґрунтами, розвинутими у київському 
Поліссі. анатолій Іванович активно досліджу-
вав роль геохімічних бар’єрів у міграції радіо-
нуклідів чорнобильського походження. Пере-
лік його нау ково-дослідних праць з цієї тема-
тики опубліковано в книзі "Чорнобильська 
катастрофа — 20 років" (2006).

а.І. самчук допомагає у роботі молодим  
науковцям. спільно з т.в. огар було дослід-
жено вміст, форми міграції та розподіл важких 
металів і ступінь їхньої рухомості у ґрунтах; 

установлено фізико-хімічні характеристики — 
буферність, сорбційну ємність для різних типів 
ґрунтів лісових, лучних та техногенних ланд-
шафтів українського Полісся. також виявлено 
та обґрунтовано основні геохімічні фактори, 
які визначають екологічну стійкість природ-
них і техногенних ландшафтів: хімічний склад, 
фізико-хімічні та ландшафтно-геохімічні влас-
тивості ґрунтів, зокрема буферність, форми  
міграції та закомплексованість техногенних 
металів. сорбційну ємність ґрунтів, окисно-
від новний потенціал ґрунтів, склад і спів від-
ношення гумусових кислот, ступінь рухомості 
важких металів і ступінь геохімічної бар’єр-
ності ландшафтів. 

виходячи з отриманих результатів та спира-
ючись на багаторічний досвід, учений розро-
бив фізико-хімічну модель утворення мобіль-
них форм важких металів у екосистемі "ґрунт — 
розчин". Ця модель об’єднує процеси, що 
відбуваються у разі взаємодії металів із ґрунто-
вим поглинальним комплексом. Це іонний об-
мін, утворення розчинних хелатних сполук з 
фульвовою кислотою, утворення абсорбційно-
міцелярних комплексів із гуміновою кисло-
тою, утворення абсорбційних сполук важких 
металів на поверхні гідроксидів заліза та мар-
ганцю. сукупність процесів розчинення, іон-
ного обміну, абсорбції та хелатоутворення обу-
мовлює утворення мобільних форм важких ме-
талів. результати досліджень узагальнено в 
монографії "важкі метали у ґрунтах українсь-
кого Полісся та київського мегаполісу" (2006, 
а.І. самчук, І.в. кураєва, о.с. Єгоров та ін.). 

Ювіляр докладно вивчав проблему визна-
чення форм знаходження важких металів у 
ґрунтах, дослідив розчинну здатність багатьох 
екстрагентів різної хімічної природи та оцінив 
можливість їх застосування для вилучення ру-
хомих форм мікроелементів. За розробленою 
ним методикою визначено форми знаходжен-
ня важких металів у ґрунтах на територіях із 
різним ступенем техногенного навантаження. 
Це дає змогу оцінити потенційну міграційну 
здатність важких металів і можливість потрап-
ляти в трофічні ланцюги.

Значним є внесок а.І. самчука і в еколого-
геохімічні дослідження київського мегаполісу. 
Зі своїми помічниками (к.в. вовк, т.в. огар) 
він виконав детальні дослідження територій, 
що потрапляють у зону впливу екологічно не-
безпечних підприємств києва, визначив сту-
пінь забруднення ґрунтів та геохімічні асоціа-
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ції мікроелементів у них, виявив фізико-хімічні 
та гранулометричні особливості техногенно за-
бруднених ґрунтів. 

на підставі опрацювання обширного фак-
тичного матеріалу визначив геохімічні особли-
вості трав’яної та деревної рослинності в умо-
вах київської агломерації. 

анатолій Іванович розробив методику еко-
геохімічного моніторингу довкілля із засто-
суванням штучних сорбентів як геохімічних 
бар’єрів, показав ефективність застосування 
модифікованих композиційних сорбентів для 
реабілітації техногенно забруднених екосистем 
і довів, що їх застосування збільшує буферність 
і сорбційну ємність ґрунтово-поглинального 
комплексу, знижує ступінь накопичення мі-
граційних форм важких металів у рослинах.

наукова діяльність а.І. самчука присвячена 
також вивченню ессенціальних елементів (Se, 
Ge та ін.) у рослинах та вищих грибах. на необ-
хідність селену для людини звернули увагу ще 
у середині минулого століття. Його біологічна 
роль та антиоксидантні властивості обумовле-
ні участю в побудові ферменту глутатіонперок-
сидаза. на більшій частині території україни 
вміст селену в об’єктах довкілля є недостатнім, 
тому корекція селенового статусу населення — 
життєво необхідне завдання. у багатьох краї-
нах скандинавії, а також німеччині, сШа 
розроблено оздоровчі програми селенізації на-
селення, якими передбачено введення у ра -
ціон харчування селеновмісних добавок. 

Під керівництвом а.І. самчука було дослід-
жено геохімічні особливості селену в об’єктах 
довкілля україни (ґрунтах, рослинності, міне-
ральних водах, грибах і водоростях). визначе-
но його вміст та форми знаходження у ґрунтах 
на територіях з різним ступенем техногенного 
навантаження. уперше детально досліджено 

вміст селену та важких металів у водоростях 
акваторії Чорного моря, окреслено їхні специ-
фічні ознаки. 

ураховуючи зростання інтересу до фармако-
логічного застосування грибів-макроміцетів, 
а.І. самчук у співпраці з г.а. гродзинською 
(Інститут еволюційної екології нан україни) 
здійснив порівняльне аналітичне дослідження 
вмісту ессенціальних елементів у них. отрима-
ні дані свідчать, що дикорослі гриби порядку 
Boletales — джерело життєво необхідних елемен-
тів (Se, cu, Mo, Ge), а підвищений вміст селе-
ну та молібдену вказує на додаткову цінність 
цих грибів як лікувальної харчової добавки.

а.І. самчук є автором близько 500 друкова-
них робіт, в тому числі семи авторських сві-
доцтв та восьми патентів. 

Заслуги ученого в області аналітичної хімії 
та геохімії засвідчені багатьма відзнаками. Це 
Почесна грамота всесоюзного хімічного това-
риства ім. д.І. менделєєва (1978), диплом 
"всесоюзного хімічного товариства ім. д.І. мен-
делєєва" (1983), Почесна грамота Президії 
нан україни за ліквідацію наслідків ката-
строфи на Чаес (2006), звання лауреата дер-
жавної премії україни в галузі науки і техні - 
ки (2006).

а.І. самчука в колективі цінують за його  
науковий внесок та ідеї, шанують за праце-
любність та щирість, доброзичливість, чес-
ність, скромність, вміння товаришувати та під-
тримувати дружбу з багатьма протягом довгих 
років життя; цінувати колег, поважати учнів. 

Щиро вітаємо анатолія Івановича з ювіле-
єм, бажаємо йому доброго здоров’я, родинно-
го затишку, творчих пошуків та наукових здо-
бутків для розвитку вітчизняної геохімії. 

І.В. КУРАЄВА, К.В. ВОВК

надійшла 10.04.2019
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