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З великим сумом сповіщаємо, що 2 лютого 
2017 року на дев’яностому році пішов з жит -
тя відомий український мінералог, доктор 
геоло го-мінералогічних наук, професор ка-
фед ри мі нералогії, петрографії та корисних 
копалин харківського національного уні вер-
ситету іме ні в.н. каразіна — Петро ва си-
льович Заріцький. 

важко перелічити всі почесні звання і наго-
роди, державні та громадські, які він отримав 
за повні 89 років життя, майже 70 із яких від-
дано служінню мінералогії: академік ан ви-
щої школи (вШ) україни, Заслужений діяч на-
уки і техніки україни, відмінник освіти срср 
та україни, Заслужений професор харківсько-
го національного університету імені в.н. ка-
разіна (хну), почесний професор сіаньського 
гірничого інституту (китай), почесний профе-
сор Пекінського університету, почесний про-
фесор міжнародної студентської наукової 
шко ли російської ан та міносвіти і науки, по-
чесний член українського мінералогічного то-
вариства (умт), лауреат нагороди ярослава 
мудрого в галузі науки і техніки ан вШ ук-
раїни, лауреат срібного і золотого знака умт, 
лауреат медалі імені л.І. лутугіна "За заслуги в 

розвідці надр україни" державної геологічної 
служби україни, лауреат Премії імені в.н. ка-
разіна хну.

народився Петро васильович 27 січня 1928 р. 
у с. губарівка харківської області. вже дорос-
лим юнаком закінчив у 1947 р. Богодухівську 
середню школу. Золота медаль, яку отримав за 
середню освіту, відкривала йому двері найпре-
стижніших вишів для здобуття спеціальності. 
він oбрав дуже перспективну на той час про-
фесію геолога і вступив до геологічного фа-
культету харківського державного університе-
ту (хду, нині хну), з яким тісно пов’язав все 
своє подальше життя, наукову і педагогічну 
діяльність. 

Після закінчення навчання у виші (1952) і 
здобуття чергової відзнаки, П.в. Заріцький, як 
один із кращих випускників, отримує реко-
мендації для вступу до аспірантури при хду. 
вже через чотири роки він кладе на стіл спец-
ради готову наукову роботу і захищає кан-
дидатську дисертацію (1956). далі — викла-
дацька робота на кафедрі мінералогії і пет-
рографії в хду і у харківському гірничому 
ін ституті за сумісництвом. однак він не поли-
шає наукових досліджень, які завершилися 
захистом докторської дисертації на тему: "ми-
нералогия и геохимия диагенеза угленосных 
отложений донецкого бассейна" (1966), що 
незабаром була опублікована як однойменна 
двотомна монографія (1970, 1971). молодий 
доцент швидко отримує звання професора, а 
згодом, на довгі 35 років (1968—2003), стає 
незмінним завідувачем кафедри мінералогії, 
петрографії та корисних копалин. навіть піз-
ніше, вже на посаді професора кафедри, три-
валий час не полишає без нагляду своє діти-
ще, залишаючись негласним куратором. 

П.в. Заріцький — засновник нового науко-
вого напряму дослідження осадових порід та 
пов’язаних з ними корисних копалин на базі 
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вивчення процесів діагенезу, зокрема, утво-
рення конкрецій. на Іх міжнародному кон-
гресі в сШа в 1979 р. він обґрунтував ство-
рення нової галузі природознавства на стику 
мінералогії, геохімії і літології — конкреціоло-
гії й конкреційного аналізу. 

За його ініціативи та під особистим керів-
ництвом було проведено п’ять всесоюзних 
на укових конференцій "конкреції та конкре-
ційний аналіз" у ленінграді (1970, 1976, 1986), 
хар кові (1973), тюмені (1983). Петро васи-
льович отримує неофіційний статус головного 
літолога країни — жоден захист дисертацій з 
літології в україні не відбувається без його ек-
спертного висновку. у 1987 р. уперше в украї-
ні на базі хну відкрито підготовку магістрів 
зі спеціалі зації "літологія" за ініціювання  
П.в. Заріцького.

коло наукових інтересів професора було 
набагато ширшим, ніж конкреціологія. міне-
ралогія і геохімія літогенезу, геохімія техноге-
незу, геохімія довкілля, літологія нафтогазо-
носних формацій, пов’язані з осадовими по-
родами корисні копалини, керівні валуни 
крис талічних порід у вугільних відкладах, ву-
гільна геологія і літологія тощо. 

П.в. Заріцький першим у колишньому срср 
розпочав вивчення унікальних міжвугільних 
мінеральних прошарків — тонштейнів дон-
басу і сілезького басейну (Польща) для вирі-
шення наукових і практичних проблем вугіль-
ної геології і літології, став ініціатором і спів-
головою від срср оргкомітету І міжнарод- 
ного колоквіуму з проблеми тонштейнів 
(Чехословаччина, 1977). він автор понад 750 
пуб лікацій: статей, монографій, підручників і 
навчальних посібників, з яких понад 250 — у 
зарубіжних виданнях.

Чудовий оратор, Петро васильович був ак-
тивним популяризатором наукових знань. 
Його доповіді уважно слухали і студенти, і на-
уковці зі стажем. За приблизними підрахунка-
ми він зробив доповіді на понад 400 конфе-
ренціях різного рівня, з них 150 — у зарубіж-
них країнах (Польща, Чехія, словаччина, 
Югославія, німеччина, Італія, велика Брита-
нія, Франція, Іспанія, сШа, китай, канада, 
російська Федерація). він був серед організа-
торів багатьох мінералогічних та літологічних 
нарад і конференцій вітчизняного рівня. 

тривалий час доктор геолого-мінералогічних 
наук П.в. Заріцький був відповідальним за 
підготовку наукових кадрів: як член експерт-

ної ради наук про Землю вищої атестаційної 
комісії срср (1968—1980) і як голова секції 
наук про Землю східного центру ан вищої 
школи україни (1993—1999); як член секції 
"геологія" науково-експертної ради міністер-
ства освіти і науки (мон) україни (2003); як 
член спеціалізованої ради для захисту дисер-
тацій при Інституті геохімії і фізики мінералів 
ан урср (1981—1990), потім при Інституті 
геохімії, мінералогії та рудоутворення націо-
нальної академії наук (нан) україни (2004—
2010); як член експертної ради із захисту ди-
сертацій при геолого-географічному факуль-
теті хну (1987—1995, 2012—2016), як член 
ко місії зі створення стандарту навчального 
плану бакалавра й магістра мон україни. 

активний організатор науки, він не цурався 
в різний час очолювати або просто брати 
участь у роботі наукових організацій та асоці-
ацій різного рівня: комітетах, радах, товари-
ствах, редколегіях *. 

сфера науково-органі за цій них і громадсь-
ких інтересів Петра васильовича була безмеж-
ною: член науково-експертної ради "нафта і 
газ україни" мон україни; член ради умт та 
голова його харківського відділення; член лі-
тологічного комітету нан україни та голова 
його харківського відділення; член метео-
ритного комітету нан україни; член бюро і 
наукової ради Північно-східного наукового 
центру (ПснЦ) нан україни і мон украї-
ни, голова секції "мінеральні ресурси регіо -
ну та їх раціональне використання"; член бю-
ро міжвідомчого літологічного комітету ан 
срср від ук раїни і голова наукової секції ко-
мітету "конкреційний аналіз і проблеми діа-
генезу"; голова наукової секції "мінеральні 
ресурси регіону і раціональне їх використан-
ня" ПснЦ нан україни і мон україни; 
член науково-технічної ради "технологія видо-
бутку й переробки корисних копалин" мон 
україни; член науково-експертної ради з ко-
ординації наукових досліджень вищих нав-
чальних закладів мон україни; голова редак-
ційної ради збірника "Земля — космос. твор-
ча спадщина Ю.в. кон дратюка", (харків, 
1997), член спілки геологів україни; інозем-
ний член мінералогічного товариства ан Поль-
щі, голова ради старійшин хну імені в.н. ка-

* докладніше про хронологію громадської діяльності 
див.: Ювілей Петра васильовича Заріцького // Зап. 
укр. мінерал. тов-ва. — 2013. — 10. — с. 115—117.



ХРОНІКА

разіна; член правління союзу ветеранів-ви-
кладачів і науковців вишів україни; голова 
наглядацької ради української асоціації "Жін-
ки в науці та освіті". додайте сюди участь у 
регулярних засіданнях вченої ради хну і вче-
ної ради ват "укрндІ вогнетривів ім. а.с. Бе-
режного" (м. харків) та участь у засіданнях 
редколегій таких періодичних видань як "віс-
ник хар ківського національного університету 
імені в.н. каразіна", "мінералогічний збір-
ник львів ського національного університету", 
"Запис ки українського мінералогічного това-
риства", "Збірник праць ват "укрндІ вогне-
тривів ім. а.с. Бережного" тощо. можна лише 

дивуватися, як за такої активності Петро ва-
сильович досяг поважного віку, не розгубив-
ши при цьому молодечого запалу!

Це була чудова людина — шляхетної зо-
внішності, приємна і доброзичлива, цікава у 
спілкуванні. він цінував людей і знав ціну 
собі. нам його не вистачатиме... 

світла пам’ять Петру васильовичу Заріць-
кому!
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