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ПАМ’ЯТІ  
Олександра Валентиновича ЧЕПІЖКА

ВТРАТИ НАуКИ 
loSSeS For Science

10 листопада 2020 року несподівано пішов із 
життя доктор геологічних наук олександр ва-
лентинович Чепіжко — відомий український 
учений, фахівець у галузі мінералогії, морської 
геології, геофізики та тектоніки, професор 
одеського національного університету (ону) 
імені І.І. мечникова.

народився олександр Чепіжко 3 лютого 
1952 р. у с. Безименка татарбунарського райо-
ну одеської області, у родині вчителів, родовід 
яких тягнеться від кошового отамана Запорізь-
кої січі харитона Чепіги. Здобувши середню 
освіту (1967), вступає до одеського морехідно-
го училища, після закінчення якого (1972) по-
чинає працювати мотористом у Чорномор-
ському морському пароплавстві. 

Бажання досконало пізнати світ мінералів 
пе ресилили морську романтику та зацікавили 
юнака геологією: 1973 р. він стає студентом 
геолого-географічного факультету одеського 
державного університету (нині національно -
го) імені І.І. мечникова та вже 1979 р. займає 
посаду інженера у цьому університеті. надалі 
понад 40 років усе наукове життя ученого та 

пе дагога пов’язане з цим закладом вищої  
ос віти. тут він навчався в аспірантурі у про-
фесора І.в. носирєва, тут здобув ступінь кан-
дидата геолого-мінералогічних наук (1986),  
захистивши дисертацію на тему: "акцесорні 
мінерали гранітів центральної частини ук-
раїнського щи та". Згодом — типовий кар’єр-
ний ріст молодого науковця: молодший (1983—
1986), науковий (1987—1988), старший (1988—
1989) співробітник, завідувач сектору (1989—
1991), доцент (з 1993). 

Цей період образно названо "акцесорною 
молодістю" о. Чепіжка. вихованець школи з 
досліджень акцесорних мінералів професора 
І.в. носирєва, він заглибився у вивчення цих 
мінералів. у ці роки виявилися й організа-
торські здібності олександра валентиновича. 
За його організації та безпосередньої участі 
відбулася низка нарад, зокрема всесоюзна на-
рада з мінералогічної кристалографії (1982) і 
генераційного аналізу циркону (1984), вироб-
ничо-наукова конференція "Циркон" (1987), 
міжнародна конференція "акцесорні мінера-
ли: генезис, типоморфізм, практичне значен-
ня" (2000). 

море знову покликало його у вигляді докто-
рантури при ону за спеціальністю "геологія 
океанів і морів". Захист дисертації на тему: 
"система моніторингу геодинамічних зон шель-
фу Чорного моря — теорія, методи, моделі" на 
засіданні спецради при Інституті геологічних 
наук нан україни приніс йому ступінь докто-
ра геологічних наук (2005). З цього часу олек-
сандр валентинович захопився новим напря-
мом в управлінні надрокористуванням — учен-
ням про геотехногенні системи (гтс).

З 2006 р. о. Чепіжко зайняв посаду професо-
ра кафедри загальної та морської геології (з 
2020 р. кафедра загальної і морської геології та 
палеонтології) ону. він читав лекції з мор-
ської геології, мінералогії і петрографії, геохі-

МІНЕРАЛОгІЧНИЙ ЖУРНАЛ 
MINERALOGICAL JOuRNAL 
(ukRAINE)



102 ISSN 25192396. Mineral. Journ. (Ukraine). 2021. 43, No. 1

ВТРАТИ НАУКИ

мії морів та океанів, екологічної геології океа-
нів, морів і узбережжя, геотоксикології тощо, 
підготував не одне покоління висококваліфі-
кованих геологічних кадрів. у його доробку 
понад 180 наукових праць: монографії, нав-
чально-методичні видання, статті, матеріали 
та тези доповідей міжнародних конференцій, а 
також численні науково-дослідні та науково-
виробничі звіти. їхній стислий аналіз свідчить 
про багатовекторне зацікавлення ученого та 
педагога. одна з останніх його праць опубліко-
вана на сторінках цього журналу (2020, том 42, 
№ 4. с. 33—49).

олександр Чепіжко — активний громад-
ський діяч. десятки років він очолював одесь-
ке відділення українського мінералогічного 
товариства, був членом ради цього товариства 
та членом редколегії його друкованого орга - 
ну — "Записки українського мінералогічного 
товариства". він член громадської організації 
"спілки геологів україни" та міжнародної ор-
ганізації "International Network of Engineers and 
Scientists" (INES), багаторічний експерт вищої 
атестаційної комісії міністерства освіти і нау-
ки україни. За працю, спрямовану на розвиток 
геологічної науки в україні, олександра Че-

піжка у 2004 р. нагороджено срібним нагруд-
ним знаком громадської організації "спілка 
геологів україни".

Попри успадкований козацький характер, 
здобуті наукові ступені й отримані звання, він 
залишався надзвичайно скромною людиною, 
часто безкомпромісною, однак із гострим по-
чуттям справедливості та вираженого патріо-
тизму. лише вузьке коло людей знало, що він 
був ветераном бойових дій, що в молоді роки 
йому довелося брати участь у міжнародних 
конфліктах. Ще на початку 1970-х рр. захопив-
ся альпінізмом і через усе життя проніс любов 
і до нього, і до гір. другою пристрастю олек-
сандра Чепіжка був живопис, він зібрав одну з 
найкращих колекцій картин сучасних одесь-
ких художників.

україна втратила вченого, педагога, патріо-
та; колеги — надійного товариша, обов’язко -
вого та делікатного у дружбі. усім його не  
вистачатиме.
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