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(до 85-річчя від дня народження)

ХРОНІКА І БІБЛІОГРАФІЯ
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28 травня 2020 року відзначив поважний 85
річний ювілей Петро михайлович Білоніжка, 
знаний український учений геологмінералог і 
педагог, кандидат геологомінералогічних 
наук, доцент, працівник геологічного фа куль
тету львівського національного університету 
імені Івана Франка.

Петро Білоніжка — уродженець Перемиш
лянського району на львівщині. тут, у с. виш
нівчик, минули його дитячі та юнацькі роки. у 
1948 р. Петро разом з батьками переїхав до 
львова, де здобув середню освіту у школі № 8 
(1953) і поступив на геологічний факультет 
львівського державного університету (нині 
львівський національний університет (лну) 
імені Івана Франка), який закінчив за спеці
альністю "пошук і розвідка родовищ корисних 
копалин" (1958) та розпочав трудовий шлях на 
посаді технікалаборанта у відділі геофізики 
Інституту геології корисних копалин ан урср 
(нині Інститут геології і геохімії горючих копа
лин (Ігггк) нан україни). 1959 року пе
рейшов у лну імені Івана Франка на посаду 
інженерагеолога ндс (1959—1960), надалі — 

молодшого наукового співробітника у Проб
лемній геохімічній лабораторії (1960—1977), 
доцента кафедри мінералогії (1977—2020), зо
крема в. о. завідувача кафедри мінералогії 
(2000). у 1964—1968 рр. навчався в аспірантурі 
без відриву від виробництва за керівництва 
членакореспондента ан урср, професора 
Є.к. лазаренка. 1972 року захистив кандидат
ську дисертацію на тему "геохимия бора, брома 
и йода в калийных отложениях Прикарпатья" 
за спеціальністю "геохімія". вчене звання до
цента кафедри мінералогії отримав 1980 р.

Педагог, науковець, популяризатор науки, ак  
тивний громадський діяч — таким Петра ми
хайловича Білоніжку знає наукова спільнота 
україни.

Значущим є науковопедагогічний доробок 
Петра Білоніжки. у різні роки він викладав ряд 
багатопрофільних дисциплін, а саме: геохімія, 
геохімія деяких елементів, геохімія літогенезу, 
геохімія довкілля, геохімія ізотопів, мінерало
гія осадових порід, геохімічні методи пошуків 
ву глеводнів, органічна речовина в геологічних 
системах. З усіх дисциплін і навчальних прак
тик він розробив програми і методичні вказівки. 

Багатогранна наукова діяльність ювіляра 
охоплює не лише геологічну та мінералогічну, 
але й історичну, літературознавчу і патріотичну 
тематики. геологічна тематика стосується, на
самперед, різних проблем мінералогії і геохімії 
у регіональному, теоретичному і прикладному 
аспектах, та пов’язана з вивченням геологіч
них утворень карпатського регіону, а також 
українського щита і криму. учений — автор 
ряду статей з питань термінології в мінералогії 
і геохімії, важливих розвідок з історії науки, 
передусім історії кафедри мінералогії і гео ло
гічного факультету, діяльності видатних гео ло
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визначальне місце в науковопедагогічній 
творчості Петра михайловича займають нещо
давно видані особисті науковомонографічні 
видання (чотири монографії і один навчаль
ний посібник), а саме: "геохімічні закономір
ності формування родовищ калійних солей 
Передкарпаття" (2017), "нариси з мінералогії 
криму (межиріччя Бодраку і качі)" (2017), 
"гео хімія біосфери" (2018), "геохімія ізото пів" 
(навчальний посібник, 2019), "ноосфера та 
проб леми її розвитку" (2020).

Перша монографія "геохімічні закономір
ності формування родовищ калійних солей 
Передкарпаття" підсумовує понад півстолітнє 
вивчення таких унікальних об’єктів, як соляні 
родовища карпатського регіону. Ці матеріали 
ґрунтуються на особистих дослідженнях авто
ра та усебічному аналізі літературних даних. 
вони охоплюють найновіші аспекти мінерало
гії та геохімічних закономірностей процесів фор
мування сульфатних калійномагнієвих солей 
Передкарпаття: склад соляних мінералів і ка
лійних соляних порід; утворення соляних мі
нералів у седиментаційних басейнах; криста
лохімічні та генетичні особливості глинистих 
мінералів соляних порід, їхнє трансформаційне 
перетворення; геохімічні закономірності по  ве
дінки бору, брому та йоду в процесі галогенезу; 
післяседиментаційну перекристалізацію та но
воутворення соляних мінералів; фазові пере
творення кристалогідратів; утворення жильних 
мінералів та гіпергенне мінералоутворення тощо.

другу монографію "нариси з мінералогії 
криму (межиріччя Бодраку і качі)" написано 
на основі тривалих досліджень автора під час 
навчальних практик з геологічного картування 
в унікальному регіоні гірського криму. Петро 
михайлович, який багато років був одним із 
керівників практики студентів геологічного 
факультету, збирав та досліджував цікавий і 
важливий мінералогічний матеріал, який уза
гальнив у цій праці. в ній описано мінералогію 
давніх порід флішової формації таврійської се
рії, осадових відкладів нижньої і верхньої крей
ди, палеогену. охарактеризовано породоутво
рювальні й акцесорні мінерали, багато уваги 
приділено глинистим мінералам, дикіту та на
криту, глауконіту. розглянуто питання термі
нології та кристалохімії глинистих мінералів, 
систематики серії глауконіт — селадоніт. Під
тверджено наявність в криму й україні першої 
знахідки накриту, встановлено важливу роль 
мікроорганізмів в утворенні осадових порід і 

гів: академіків володимира вернадського, во
лодимира соболєва, Євгена лазаренка, Павла 
тутковського, професорів Івана верхратського, 
михайла Полянського, данила Бобровника та 
ін. він надав 86 заміток до двотомної енцикло
педії львівського національного університету 
імені Івана Франка (2011, 2014), рецензував 
численні наукові й навчальні видання. 

особлива сторінка наукової творчості Петра 
михайловича стосується подій, пов’язаних із 
історією визвольних змагань у галичині, з не
допущенням Івана Франка на посаду доцента 
кафедри української літератури, з перебігом 
боротьби українських студентів за українську 
мову у львівському університеті.

досить активною є науковоорганізаційна і 
громадська діяльність Петра Білоніжки. упро
довж багатьох років він — учений секретар 
львівського геологічного товариства (1976—
1996), відповідальний секретар редколегії "ві
сника львівського університету. серія геоло
гічна" (1999—2020), член видавничої ради і 
редколегії енциклопедії львівського універси
тету, Президії наукового товариства імені та
раса Шевченка і заступник голови та в. о. голо
ви геологічної комісії товариства, член редко
легії "мінералогічного збірника" і терміно 
логічної комісії українського мінералогічного 
товариства.

у творчому доробку Петра Білоніжки понад 
360 друкованих наукових праць, зокрема мо
нографії, навчальні посібники, довідково
інформаційні та літературнопубліцистичні ви
дання, статті у фахових виданнях україни, ро
сії, Польщі та інших країн. Чого лише вартує 
співавторство у чотирьох фундаментальних книж
ках із серії "мінерали українських карпат 
"оксиды, гидроксиды, хлориды, йодиды, фто
риды"(2005); "Борати, арсенати, фосфати, мо
лібдати, сульфати, карбонати, органічні міне
рали і мінералоїди" (2003); "силікати" (2011); 
"Процеси мінералоутворення" (2014), двох літе  
ратурнопубліцистичних ("академік Євген ла
заренко. нарис про життєвий і творчий шлях, 
спогади, фотоальбом" (2005) та "Євген лаза
ренко — видатна постать хх століття" (2012) і 
трьох довідковоінформаційних виданнях — 
"кафедра мінералогії львівського національ
ного університету імені Івана Франка (1864—
2004)" (2004); "геологічний факультет львівсь
кого національного університету імені Івана 
Франка (1945—2005)" і (1945—2010, друге пере
роблене і доповнене видання) (2008, 2010) тощо.
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руд. Завершується книга розділом про гір
ський крим як унікальний полігон для прове
дення навчальних практик з геологічного кар
тування, який, на жаль, зараз для нас недо
ступний.

у третій монографії "геохімія біосфери" опи
сано всі оболонки Землі, де існує життя. у ній 
детально проаналізовано наукові праці осно
воположника вчення про біосферу — академі
ка володимира вернадського, його учнів і пос
лідовників, а також результати мінералого
геохімічних і біохімічних досліджень автора. 
оцінено внесок в.І. вернадського у вивчення 
життєдіяльності організмів у навколишній не
живій природі, геохімію осадової оболонки 
земної кори, геохімію гідросфери й атмосфе
ри, колообіг хімічних елементів у біосфері. ви
світлено фізикохімічні умови існування жит
тя на Землі, енергетичні особливості й еволю
ційні зміни організмів. З’ясовано вплив живої 
речовини на утворення осадових порід, ґрун
тів, руд і мінералів, на процеси міграції хіміч
них елементів і на зміну хімічного складу ат
мосфери, гідросфери та поверхні літосфери.

у четвертій монографії "ноосфера та проб
леми її розвитку" розглянуті умови переходу 
біосфери в ноосферу, еволюцію ноосфери під 
впливом розвитку знань і суспільної праці, а 
також стан науки в україні. описано загадкові 
явища ноосфери — телепатію, ясновидіння, 
гіпноз, психокінез, сновидіння. детально ви
світлено екологічні проблеми, що виникають  
з розвитком промисловості, автомобільного 
транспорту, видобутком і переробкою міне
ральної сировини, вплив радіоактивності на 
живі організми, проблеми захоронення радіо
активних відходів. спеціальні підрозділи прис
вячені карстуванню на соляних рудниках та 
його небезпеці на прикладі родовищ кам’яної і 
калійних солей. Показано вплив відходів зба
гачення калійних руд на природне середовище. 

дуже важливою є поява навчального посіб
ника "геохімія ізотопів", по суті, першого з гео
хімії ізотопів в україні. він написаний на мате
ріалах курсу для магістрів геологічної і еколо
гічної спеціальностей, який Петро Білоніжка 
викладав багато років. у виданні розглянуто 
будову хімічних елементів, стабільні та радіо
активні ізотопи, типи та ряди радіоактивного 
розпаду ізотопів, поширення радіоактивних ізо
топів, синтез трансуранових хімічних елемен

тів. охарактеризовано методи визначення віку 
гірських порід і мінералів, датування інших 
природних утворень Землі радіовуглецевим, 
тритієвим, берилієвим, іонієвим методами, 
геохронологію утворень фанерозою та докемб
рію. у спеціальних розділах проана лізовано 
фракціювання стабільних ізотопів, геохімію та 
розподіл стабільних ізотопів у природних про
цесах, а також їхнє генетичне та розшуко  
ве значення, використання радіоактивності в 
ядерній енергетиці, наукових дослідженнях і 
техніці, вплив радіоактивності на довкілля.

Ці монографічні видання вийшли у світ 
упродовж останніх чотирьох років, тісно по
в’язані з науковопедагогічною діяльністю 
ученого та гідно її підсумовують. вони є ваго
мим внеском ювіляра в геологічну та мінерало
гічну науки, свідчать про його високий науко
вий рівень і авторитет, отримали належну 
оцінку наукової спільноти.

Загалом значущі здобутки ювіляра стали під
ставою для обрання його почесним членом 
українського мінералогічного товариства та дій с
ним членом наукового товариства імені та 
раса Шевченка. серед численних відзнак — 
медаль "За внесок у мінералогію" імені Є.к. ла
заренка від спілки геологів україни та ук  
раїнського мінералогічного товариства, медалі 
"ветеран праці", "140 років наукового това 
рис тва імені тараса Шевченка", "800річчя ве
ликої монголії ", подяки і грамоти. З нагоди 
славного 85річного ювілею його нагороджено 
срібною медаллю "За заслуги" II ступеня все
української громадської організації "спілка 
геологів україни".

вітаємо Петра михайловича Білоніжку зі 
світлим днем славного ювілею, віддаємо на
лежне йому як знаному ученому, талановитому 
педагогові, непересічній особистості, поважа
ній та авторитетній у колективі, добрій і поряд
ній людині з особливою думкою та чіткою гро
мадянською позицією, патріотові, знавцю та 
пропагандисту національної історії україни.

Зичимо вам, дорогий Петре михайловичу, 
життєвої і творчої наснаги, доброго здоров’я і 
довголіття, любові рідних і близьких, нових 
творчих задумів і звершень на благо україни!

О.І. МАТКОВСЬКИЙ, І.М. НАУМКО, 
М.М. ПАВЛУНЬ, В.І. ПАВЛИШИН, Л.З. СКАКУН

надійшла 04.10.2020


