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15 липня 2019 року наукова громадськість мос-
кви попрощалася з георгієм Борисовичем на-
умовим — професором геохімії, доктором 
геолого-мінералогічних наук, академіком ро-
сій ської академії природничих наук та акаде-
мії гірничих наук, почесним розвідником надр, 
заслуженим діячем науки, лауреатом Премії 
імені о.П. віноградова.

випускник московського геологорозвіду-
вального інституту (нині — російський дер-
жавний геологорозвідувальний університет 
імені серго орджонікідзе, мгри-рггру) він 
більшу частину трудового життя (1953—1990 рр.) 
працював в Інституті геохімії й аналітичної хі-
мії ім. в.І. вернадського ан срср, знаменито-
му "геохи", де займався питаннями геохімії 
уранових родовищ. 

головний науковий напрям його дослід-
жень — геохімія про цесів рудооутворення, від 
експерименту і спостережень до фізико-хіміч-
ного аналізу, математичного моделювання і 
практичного застосування результатів. Ці до-
слідження лягли в основу його кандидатської 
(1963) і докторської (1973) дисертацій. вони 

також опубліковані в кількох монографіях, зо-
крема у таких класичних колективних працях 
як "основные черты геохимии урана" (1963) і 
"справочник термодинамических величин 
(для геологов)" (1971). 

Ім’я георгія наумова нерозривно пов’язане 
з розквітом термобарогеохімічних досліджень 
у середині 1970—1980 рр. І хоча він не вивчав 
включення безпосередньо, результати, отри-
мані за флюїдними включеннями, інтенсивно 
використовував під час аналізу й побудови мо-
делей рудоутворення.

З 1990 р. георгій наумов перейшов на роботу 
в державний геологічний музей ім. в.І. вер-
надського, де захопився ідеями академіка во-
лодимира вернадського щодо еволюції біо- і 
ноосфери. Завдяки цьому світ побачили моно-
графії "геохимия биосферы" (2010), "три син-
теза космоса. владимир вернадский: история 
жизни и мысли" (2013). Цікаво, що георгій Бо-
рисович намагався перебудувати мінералогію 
на квантових засадах, оскільки вважав, що у 
мінералогії все оквантовано. він був чудовим 
лектором: його лекції захоплено слухали сту-
денти московських вишів — його рідного 
мгри-рггру, московського державного уні-
верситету ім. м.в. ломоносова, а також курсів 
міністерства геології радянського союзу для 
широкої громадськості. учений успішно та 
ефективно працював як експерт вищої атеста-
ційної комісії срср.

тісні дружні зв’язки між георгієм Борисови-
чем і українськими геохіміками та термобаро-
геохіміками виникли давно. г. наумов був до-
тепним оповідачем, у його товаристві ніколи 
не доводилося нудьгувати. Його приїзди в ук-
раїну були нечастими, але завжди незабутніми. 
володимир Павлишин, якому доводилося часто 
зустрічатися з георгієм наумовим на нау ко - 
вих форумах, згадує й про його непересічні 
орга нізаційні здібності. 1978 року екскурсанти 



ХРОНІКА

VI всесоюзної наради з термобарогеохімії 
(м. владивосток) потрапили на о. сахалін у не-
приємну ситуацію через погодні умови. георгій 
Борисович, який був одним із екскурсантів, 
миттєво оцінив загрозливу ситуацію й енергій-
но узяв на себе обов’язки неформального ке-
рівника, швидко організувавши посадку учас-
ників екскурсії в літак, тож усі вдало поверну-
лися на материк. 

Пригадався ще один епізод. коли на одній із 
наукових нарад, доповідач іронічно зауважив, 
що в мінералогії й геохімії напрацьовано мало 

законів, георгій наумов одразу влучно відпо-
вів: "мало законів не тому, що тут працюють 
непідготовлені фахівці, а тому, що неймовірно 
складними, насамперед конституційно, анато-
мічно й генетично, є об’єкти дослідження".

ми збережемо пам’ять про георгія Борисо-
вича як про інтелігентну, щиру, дружню й доб-
розичливу людину, прискіпливого дослідника і 
шанованого вченого.
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