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30 березня 2018 р. на 84 році пішов з життя 
олександр миколайович донськой, доктор гео-
лого-мінералогічних і технічних наук, видат-
ний вчений-геолог, дослідник нефелінових ком-
плексів і глиноземної сировини, один із най-
давніших співробітників Інституту геохімії, 
мінералогії та рудоутворення імені м.П. се - 
ме  ненка національної академії наук україни 
та відділу геології та геохімії рудних родовищ, 
що присвятив більше 60 років життя геологіч-
ній науковій і промисловій діяльності.

олександр миколайович народився 1 ве-
рес ня 1933 р. в м. сорочинськ оренбурзької 
обл. тут минуло його дитинство, тут він нав-
чався у середній школі до четвертого класу. у 
1944 р. разом із сім’єю переїхав до києва, де 
продовжив навчання. Закінчивши у 1951 р. 
школу зі срібною медаллю, поступає на гео-
логічний факультет київського державного уні-
верситету імені тараса григоровича Шевченка. 

Після закінчення у 1956 р. університету, 
отримавши спеціальність інженер-геолог, за 
направленням почав працювати у комсо моль-
ській експедиції № 50 далекосхідного гео-

логічного управління (м. хабаровськ), де на 
той час був один із найпотужніших загонів гео-
логів, яким опікувалися науково-дослідні уста-
нови москви і ленінграда. до складу йо го 
входили Є.о. козловський, який тривалий час 
очолював міністерство геології срср, проф. 
Б.в. макєєв, з киян — І.Б. Щербаков, о.м. лепі-
лін та багато інших. спочатку олек сандр мико-
лайович працював на посаді мо лод шого 
геолога, а згодом — начальника пошукових 
загонів. Брав участь у пошуку і розвідці 
олов’яних родовищ, у тому числі одного з 
найбільших у срср — соняшного.

З поверненням до києва у 1960 р. олек -
сандр миколайович працював у Інституті гео-
логіч них наук (Ігн) академії наук урср у 
відділі мінералогії і літології, де вивчав фос-
фатну сировину україни, а з 1962 р. — у від - 
ді лі руд них родовищ, досліджуючи можли -
вості ком плексного використання лужних по-
рід україни. 

1969 року з самого початку заснування Ін-
ституту геохімії і фізики мінералів (ІгФм) ан 
урср (натепер — Інститут геохімії, мінералогії 
та рудоутворення (Ігмр) ім. м.П. семененка 
нан україни), де академік м.П. семененко 
зібрав провідних спеціалістів та найновіше об-
ладнання для дослідження мінеральної сиро-
вини, олександр миколайович разом з коле-
гами з відділу рудних родовищ переходить до 
новоствореного Інституту. він увійшов до 
складу міжвідомчої групи, сформованої за спри-
яння акад. м.П. семененка зі співробітників 
ІгФм ан урср та інших установ академії 
наук урср, міністерства геології і промислових 
підприємств тощо. міжвідомча група опра цьо-
вувала проблеми щодо комплексного вико-
ристання небокситової глиноземної (алю мі-
нієвої) сировини. 

у 1974 р. о.м. донськой захистив канди -
датську дисертацію за темою "исследование 



ISSN 2519-2396. Mineral. Journ. (Ukraine). 2018. 40, No 298

ВТРАТИ НАУКИ

нового вида комплексного глиноземного сы-
рья (на примере октябрьского щелочного  
массива)".

у 1982 р. в монографії "нефелиновый комп-
лекс октябрьского щелочного массива" вихо-
дить у світ докладний опис геологічної, текто-
нічної будови октябрського лужного масиву, 
різновидів порід, їх геохімічних особливостей, 
де наведено генетичні висновки, розглянуто 
перспективи використання лужних порід як 
комплексної сировини. вивчаючи лужні маси-
ви україни та інших країн світу, умови їх ут-
ворення, спільні риси геологічної та текто-
нічної будови, о.м. донськой спрямовує екс-
педиційні роботи як до відомих провінцій 
лужних порід (кольський півострів), так і на 
перспективні прояви до Білорусії та Прибал-
тики. Його здогадки підтверджуються знахід-
кою нефелінових порід на території варенсь -
кої площі у литві.

1994 року олександр миколайович захис-
тив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора геолого-мінералогічних наук за темою 
"металлогения нефелиновых серий украи-
ны — нового комплексного редкометально-
алюминиевого сырья" у московській дер-
жавній геологорозвідувальній академії (нині  
(рос.) — российский государственный геоло-
горазведочный университет имени серго ор-
джоникидзе (мгри-рггру)),  присвячує свої 
подальші роботи проблемі розширення мі не-
рально-сировинної бази алюмінію україни, 
комплексному використанню нефелінової си-
ровини. Це питання, вирішення проблем по-
шуку нових джерел вилучення глинозему (алю-
мінію), постало з самого початку винаходу ме-
тоду виробництва глинозему з бокситів, тобто 
методу Байєра. визначна роль у розробці мето-
дики використання вітчизняної небокситової 
сировини для отримання глинозему належить 
очолюваній акад. м.П. семененком міжві дом-
чій робочій групі, до якої входив олександр 
миколайович. ним докладно дослід жено ук-
раїнські джерела глиноземної сиро вини та ви-
конано їх порівняння; визна чено лужні масиви 
та головні ділянки, при датні для розробки не-

фелінових руд та необхідні в процесі їх оброб-
ки вапняки і каоліни *.

о.м. донськой є автором понад 120 робіт, 
серед яких вісім монографій. головні з них 
присвячені різновіковим нефеліновим серіям 
для основних лужних комплексів україни та 
прилеглих територій (Білорусь, литва), їх руд-
ній спеціалізації та основним етапам форму-
вання, а також розв’язанню важливої народ-
ногосподарської проблеми — забезпеченню 
алюмінієвої промисловості україни власною 
си ровиною. Ці розробки є важливими і акту-
альними не тільки для україни, вони мають 
значення для вивчення одновікових лужних 
комплексів усього світу.

олександр миколайович відрізнявся різно-
бічністю інтересів: книголюб з потужною біб-
ліотекою на декілька тисяч томів, шануваль-
ник класичної музики. Зацікавлення історією 
було одним із найбільших захоплень, що роз-
почалося ще в юнацькі роки. маючи багаж ен-
циклопедичних знань, отриманих впродовж 
"камеральних робіт", за найменшої можливос-
ті, обов’язково вдавався і до "польових дослі-
джень" — навідувався до музеїв, історичних 
пам’яток, що були поблизу польового геоло-
гічного табору, опитував місцевих про події 
минулого, що там відбулися. Був завзятим вбо-
лівальником столичного футбольного клубу 
"динамо". як відкрита і компанійська людина, 
завжди прагнув поділитися своїми знаннями 
та ідеями, допомогти оточуючим — порадою, 
всім необхідним — в їх труднощах. 

всі, хто стикався з олександром миколайо-
вичем, згадують його чуйну, щиру і доброзич-
ливу, співчутливу натуру. світла пам’ять про 
нього залишиться у думках та серцях співро-
бітників, колег, друзів і рідних.

колектив Інституту геохімії, мінералогії та 
рудоутворення ім. м.П. семененка нан укра-
їни, редакційна колегія і редакція "мінерало-
гічного журналу" висловлюють глибоке спів-
чуття рідним, колегам і друзям олександра 
миколайовича і всіляко сприятимуть продов-
женню започаткованих ним наукових робіт та 
популяризації його творчої спадщини.

надійшла 26.04.2018

* докладніше див. олександр миколайович донсь-
кой (до 80-річчя від дня народження) // мінерал. 
журн. — 2013. — 35, № 4. — с. 118—119. 


