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12 листопада 2020 року на 81 році життя пішов 
у вічність відомий учений у галузі аналітичної 
хімії та екологічної геохімії анатолій Іванович 
самчук — доктор хімічних наук, головний нау
ковий співробітник відділу геохімії тех но
генних металів та аналітичної хімії Інституту 
геохімії, мінералогії та рудоутворення (Ігмр) 
ім. м.П. семененка 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).

1961 року а.І. самчук вступив на хімічний 
факультет київського державного університе
ту ім. т.г. Шевченка (нині київський націо
нальний університет імені тараса Шевченка). 
серед його викладачів і наставників були все
світньо відомі фахівці — вченіакадеміки 
к.Б. яцимирський, а.к. Бабко, а.т. Пили
пенко. Під їхнім керівництвом юний студент 
уперше пізнав радощі та труднощі копіткої 
праці в лабораторіях, відчув наснагу до хімії, 
яка не полишала його протягом усього життя. 

1967 року, після закінчення університету,  
був направлений на роботу до Інституту гео
логіч них наук ан урср, а 1969 р. переведений  
до Інституту геохімії та фізики мінералів ан 
ук раїни (нині Ігмр ім. м.П. семененка нан 
україни) до хімічної лабораторії рідкісних еле
ментів відділу регіональної геохімії. Цей від діл 
тоді очолював відомий геохімік, доктор гео
логомінералогічних наук, професор Б.Ф. міц
кевич.

За понад 50 років самовідданої праці на ке
рівних і відповідальних посадах в Ігмр нан 
україни анатолій Іванович розробив комп 
лекс високоефективних методик атомноаб
сорбційного визначення мікроелементів у гір
ських породах, ґрунтах та мінералах; описані 
особливості та аналітичні схеми аналізу міне
ралів, берилію, цирконію, ніобію, титану, рід
кісноземельних елементів, а також боратів і 
сульфідів важких металів із застосуванням су
часних методів спектрофотометрії, полум’я ної 
фотометрії, полярографії, атомноабсорбцій
ного аналізу, хроматографії та комплексоно
метрії. він виконав надзвичайно багато екс
периментальних робіт з визначення фунда
ментальних фізикохімічних характеристик 
компонентів біогеосистем, констант стійкості 
комплексів берилію, цирконію та мікроеле
ментів з гідрокарбонат, фторгідрокарбонат
іонами та фульвовими кислотами, а також 
констант розчинності рідкіснометалевих мі не
ралів: берилу, гентгельвіну, циркону, колумбі 
ту у водних розчинах мінеральних та орга
нічних кислот.

разом зі своїм вчителем академіком а.т. Пи
липенком а.І. самчук узагальнив світовий  
досвід дослідження хімічного складу геологіч
них об’єктів, що нині становить самостійну 
галузь — аналітичну геохімію. на основі ре
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зультатів цієї роботи вони опублікували мо
нографію "аналитическая химия минералов" 
(1982), яка набула такої популярності, що вже 
через п’ять років її перевидали за кордоном. За 
цю монографію ювіляр був удостоєний Премії 
всесоюзного хімічного товариства ім. д.І. мен
делєєва.

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 ланд шафт
ногеохімічні закономірності розподілу радіо
нуклідів на території північної частини київ ської 
області.

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 Nбензоилфенил гид рок
силамина и его аналогов с металлами" (1975) 
захистив на хімічному факультеті київського 
університету. докторську дисертацію "екст
ракційноатомноабсорбційний аналіз мінера
лів і гірських порід з використанням комплек
сів металів із ароматичними гідроксамо вими 

кислотами" (1995) учений блискуче захистив 
на цьому ж факультеті.

анатолій Іванович завжди працював напо
легливо, з повною віддачею і наснагою (до клад
ніше про здобутки вченого можна дізна тися зі 
статті, присвяченої 80річчю а.І. сам чука у 
"мі не ралогічному журналі". 2019. т. 41, № 2. 
с. 105—107). відда ний науці, він мав незапереч
ний авторитет серед колег, повагу наукової 
спільноти, а свою любов до досліджень нат
хненно передавав учням.

всі, хто знав а.І. самчука, пам’ятатимуть 
його як доброзичливу, чесну, порядну, скромну 
людину, готову завжди прийти на допомогу чи 
дати корисну пораду.

Пішла з життя людина прекрасної душі, від
критого і доброго серця. у ці скорботні дні 
розділяємо невимовний сум і тугу його близь
ких і рідних. добрий спомин про анатолія Іва
новича назавжди залишиться в серцях тих, хто 
його знав, любив і поважав, хто жив і працю 
вав поруч з ним. людина живе, поки її па
м’ятають. 

світла пам’ять про анатолія Івановича жи
тиме у наших серцях.

надійшла 03.12.2020


