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18 січня 2018 р. на 94-му році пішов із життя 
видатний український учений-геолог, академік 
нан україни микола Петрович Щербак. За-
служений діяч науки і техніки україни, двічі 
лауреат державної премії у галузі науки і техні-
ки, доктор геолого-мінералогічних наук, про-
фесор, відомий у наукових колах не тільки  
нашої країни, але й усього світу як один із про-
відних геохронологів, дослідник докемб рійсь-
ких геологічних формацій. він мав глибокі 
знання в області геохімії, мінералогії, петроло-
гії, стратиграфії та створив потужну ізотопно-
геохронологічну школу в україні. 

народився микола Петрович Щербак 16 ве-
ресня 1924 р. у с. савинка Паласівського р-ну 
волгоградської обл. у дев’ять років майбутній 
академік, а тоді ще підліток микола відчув, що 
таке голод і холод, коли всю їхню родину ви-
везли в кемеровську область, у м. Прокоп’євськ 
(урал). З малих років життя привчило його до 
труднощів, виховало вміння долати їх де жор-
сткою волею, де особливою дипломатією, де 

людською добротою, а де майже безпомилко-
вою інтуїцією.

1942 р. у м. Прокоп’євськ микола Щербак 
закінчив середню школу і вступив до доне-
цького індустріального інституту (нині доне-
цький національний політехнічний універси-
тет — доннту), евакуйованого до цього міста 
під час другої світової війни. науковці Інсти-
туту займалися дослідженнями, тематика яких 
була зв’язана з потребами фронту. 

у 1947 р. вже у донецьку здібний юнак за-
кінчив інститут і розпочав довгу і, як виявило-
ся, успішну трудову діяльність: спочатку в ми-
китівській геологорозвідувальній партії тресту 
"артемгеологія", а з 1948 р. — у Північно-
східному геологічному управлінні мінгео 
срср. на крайній Півночі на посаді старшого 
геолога, а потім керівника кількох геологічних 
партій м.П. Щербак працював до 1955 р. За ці 
вісім років він відкрив кілька родовищ корис-
них копалин, набув неабиякого досвіду вико-
нання польових геологічних досліджень, роз-
винув організаторські здібності. однією з най-
важливіших у ці роки була його робота на 
золоторудних копальнях колими. окрім опа-
нованих ним тут професійних навичок, велике 
значення мало спілкування з людьми.

у 1955 р. м.П. Щербак вступає до аспіран-
тури при Інституті геологічних наук (Ігн) ака-
демії наук урср. Його науковим керівником і 
вчителем був академік м.П. семененко — уче-
ний зі світовим ім’ям, який працював в області 
петрології, геохімії, геохронології і рудонос-
ності докембрію, відомий своїм реформатор-
ством і підтримкою нових наукових напрямів. 
м.П. семененко попередньо влаштував двом 
претендентам на місце в аспірантурі екзамен: 
не в кабінеті, а на відслоненнях р. тетерів. ми-
кола Петрович з честю витримав іспит. Після 
закінчення аспірантури у 1959 р. м.П. Щербак 

…вместе с Николаем Петровичем закончилась целая 
эпоха в геохронологическом насыщении такого далекого 
и неясного геологического прошлого Земли как ранний 
докембрий. Николай Петрович был олицетворением 
этой эпохи не только в Украине, но далеко за ее 
пределами, и таким он останется в нашей памяти.*

*  из соболезнования докт. геол.-мин. наук в.в. Бала-
ганского.
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успішно захистив кандидатську дисертацію на 
тему "геологическая структура и минерализа-
ция докембрия верховьев р. тетерев" і активно 
включився в наукову роботу з проблеми "гео-
хронологічна шкала докембрію урср". 

1965 року учений очолив відділ абсолютно -
го віку і ядерних процесів, який у 1969 р. під 
час створення Інституту геохімії і фізики міне-
ралів (ІгФм) ан урср (нині Інститут геохі-
мії, мінералогії та рудоутворення (Ігмр) іме -
ні м.П. семененка нан україни) було транс-
формовано у відділ геохімії ізотопів і радіо  - 
гео хронології. 

1971 року микола Петрович захистив док-
торську дисертацію за темою "Петрология и гео-
хронология докембрия западной части укра-
инского щита". молодого, енергійного, скром-
ного, але наполегливого і ділового доктора 
наук помітили, і з того часу почався стрімкий 
зліт наукової та адміністративної кар’єри. Цьо-
му ще сприяли його талант до логічних побу-
дов і широких узагальнень, творчий підхід до 
вирішення будь-яких питань  *.

Через два роки м.П. Щербака призначено 
заступником директора ІгФм ан урср з на-
укової роботи, а ще через три — обрано член-
кореспондентом ан урср і академіком-сек-
ретарем відділення геології, геохімії та геофі-
зики ан урср. 

у 1977 р. микола Пантелеймонович семе-
ненко рекомендував свого учня як наступника 
на посаду директора цього Інституту. микола 
Петрович Щербак 30 років очолював цю нау-
кову установу, згодом передавши її (2008 р.) у 
надійні руки академіка нан україни олек-
сандра миколайовича Пономаренка, вже сво-
го учня.

обійнявши у 53 роки посаду директора Ін-
ституту, м.П. Щербак продовжував активну 
на укову роботу: керував дослідженнями зі стра-
тиграфії та геохронології докембрію україн-
ського щита (уЩ), виконував фундаментальні 
геохімічні та петрологічні розробки і активно 
впроваджував їх у геологічне виробництво в 
рамках загальних комплексних програм. 

Широко відомими стали монографії "Пе-
трология и геохронология докембрия западной 
части украинского щита" (1975), "карта гео-
хронологической изученности украинского 

щита" (1977), "каталог изотопных дат пород 
украинского щита" (1978), "методическое ру-
ководство по проведению геохронологических 
и изотопно-геохимических исследований на 
украине" (1979), книги про життя і діяльність 
в.І. вернадського (1979, 1981, 1988), "изотоп-
ная геология украины" (1981), "стратиграфи-
ческие разрезы докембрия украинского щита" 
(1985), "Железисто-кремнистые формации до-
кембрия европейской части ссср: в 10 т.; т. 1: 
стратиграфия" (1988), "геохронологическая шка -
ла докембрия украинского щита" (1989), до-
відник "минералы украины" (1990) тощо  **.

1981 року м.П. Щербаку було присуджено 
державну премію урср в галузі науки і техні-
ки за цикл робіт "Петрогенезис і геохронологія 
формацій українського щита", а 1998 — дер-
жавну премію україни за цикл робіт "геохімія, 
петрологія і рудоносність докембрію україни".

як видно з переліку основних робіт ученого, 
в центрі його наукових інтересів були геохро-
нологія, геохімія, геологія, петрологія докемб-
рію уЩ. він першим увів у ізотопну геохро-
нологію поняття реперних ізотопних дат, ро-
зуміючи під цим значення віку, які сходяться, 
отримані за кількома мінералами з однієї по-
роди або за одним мінералом різними метода-
ми, а також ізохронним уран-свинцевим мето-
дом за акцесорними мінералами, генетичну 
природу яких достовірно встановлено.

м.П. Щербак дійшов висновку, що масові і 
безсистемні визначення віку за допомогою ізо-
топних методів, виконані протягом останніх 
десятиліть, позбавлені сенсу. радіогеохроно-
логічні дослідження треба вести цілеспрямо-
вано, ставлячи перед науковцями конкретні 
завдання: загальногеологічні, стратиграфічні і 
металогенічні, спрямовані на датування гео-
логічних процесів, з якими пов’язані певні мі-
неральні утворення. Ці дослідження треба ви-
конувати не тільки всіма радіологічними ме-
тодами, але і тісно поєднувати з геологічни- 
ми і, особливо, мінералого-петрографічними 
роботами.

м.П. Щербак виконав стратиграфічні та 
ізотопно-геохронологічні дослідження, які да-
ли змогу істотно уточнити стратиграфічну схе-
му докембрію українського щита і виділити в 

**  докладніше див. Микола Петрович Щербак (80-
річчя академіка нан україни м.П. Щербака). — 
к. : Ігмр нан україни, 2004. — 76 с. — (Біобібліо-
графія вчених україни).

*   докладніше див. Николай Петрович Щербак. — киев : 
наук. думка, 1994. — 56 с. — (Биобиблио гра фия 
уче ных украины).
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історії його формування та розвитку найспри-
ятливіші епохи для утворення родовищ мета-
левих і неметалевих корисних копалин. на 
основі всіх отриманих і запозичених зі світової 
літератури ізотопно-геохімічних і рудно-
формаційних даних учений розробив схему 
періодичності ендогенного рудоутворення в 
ранньому докембрії. така періодичність визна-
чається закономірним розподілом у докемб-
рійській геологічній історії специфічних асо-
ціацій гірських порід: грануліт-гнейсових, 
граніт-зеленокам’яних, граніт-гнейсових, роз-
шарованих базит-ультрабазитових, гранітних, 
габро-анортозит-рапаківігранітних, лужних та 
ін. такі асоціації надійно датовані на всіх кон-
тинентах уран-свинцевим, рубідій-стронціє вим 
і самарій-неодимовим методами. у дорифей-
ський час в інтервалі 4,2—1,6 млрд рр. виділено 
шість етапів і більше 12 епох рудоутворення, 
які проявилися нерівномірно на всіх конти-
нентах, що обумовлено, вірогідно, неод но рід-
ним складом, будовою і подальшим розвит -
ком літосфери. для палеоархейського етапу 
(4,2—3,2 млрд рр.) встановлено слабкий прояв 
процесів залізонакопичення; мезоархейський 
етап (3,2—2,8) характеризується інтенсивною 
нікелевою мінералізацією; в неоархеї (2,8—2,6) 
формувалися багаті залізо- і золоторудні родо-
вища. Початковий палеопротерозойський етап 
(2,6—2,1 млрд рр.) відрізняється розвитком 
хромітової і титаномагнетитової мінералізації, 
а в наступному за ним (2,1—1,8) відбувається 
повторне інтенсивне утворення залізорудних  
і манганоносних формацій; на третій стадії  
палеопротерозою (1,8—1,6 млрд рр.) форму-
ються колчеданне і уранове зруденіння.

Багато уваги м.П. Щербак приділяв про-
блемам прогнозування і пошуків на уЩ ро-
довищ корисних копалин, тісно співпрацюю-
чи з геологічним виробництвом. Зокрема, про-
аналізувавши геологічну будову і розвиток 
ен догенних процесів у алмазоносному кратоні 
слейв (канада), учений дійшов висновку щодо 
його подібності зі середньопридніпровським 
кратоном уЩ, де алмази поки що не виявле-
но, але відомі дайкові комплекси віком 2,3—2,0 
і 1,4—1,2 млрд рр., які вартують уваги з пози-
цій перспективної алмазоносності. Ще рані ше 
він припускав можливість виявлення на уЩ 
алмазів у таких нетрадиційних джерелах цього 
мінералу як коматиїти.

хвилювала миколу Петровича і проблема 
золотоносності надр україни. вивчивши зако-

номірність поширення на щиті золотого зруде-
ніння, вчений наголошував на ймовірності 
того, що тут обов’язково мають бути родовища 
типу вітватерсранд, що формуються в "крато-
нічних басейнах" напівплатформного типу, за-
кладених на архейському кратонізованому 
гра ніт-зеленокам’яному фундаменті і випов-
нених продуктами його вивітрювання і дезін-
теграції. Перш за все, на його думку, варто 
звернути увагу на архейські теригенні товщі 
Білозерської зеленокам’яної структури, в При а-
зов’ї — гуляйпільську, тернуватську і соро-
кинську структури. 

м.П. Щербак вів активну міжнародну нау-
кову діяльність, з 1980 р. брав участь у всіх се-
сіях міжнародного геологічного конгресу, в 
роботі за міжнародною програмою геологіч-
ної кореляції, карпато-Балканської геологіч-
ної асоціації, міжнародної стратиграфічної 
комісії, міжнародної проблемної ради з ізо-
топної геології і геохронології. Підтримував 
наукові зв’язки з академіями наук Індії, ки-
таю, німеччини, словаччини, угорщини та 
інших країн. він виступав з науковими допо-
відями з геології і геохронології україни на  
вітчизняних і міжнародних форумах в україні 
(1964—2005, 2014), у Швейцарії (1969), Бельгії 
(1971), канаді (1978, 1989), Індії (1978), Фран-
ції (1974, 1980), японії (1982, 1992), великій 
Британії (1973, 1986), сШа (1978, 1989), Че-
хословаччині (1972, 1976), Болгарії (1979, 1984, 
1987), румунії (1981), угорщині (1982, 1987), 
росії (1984), монголії (1985), німеччині (1970, 
1989), греції (1995), норвегії (1999). 

очолюваний м.П. Щербаком Інститут от-
римав світове визнання як один із провідних 
наукових геологічних центрів, де застосовую-
чи сучасні фізичні методи, глибоко вивчають 
природу і властивості мінеральної речовини, 
магматичні і метаморфічні процеси, геологію, 
геохімію і мінералогію родовищ рудних і не-
рудних корисних копалин, наукові основи їх 
прогнозування, розробляють пошукові кри-
терії. Зусилля фахівців, які працюють в Ін-
ституті, зосереджені, перш за все, на вирішен-
ні проб лем еволюції ендогенних процесів і 
перспектив рудоносності уЩ. наукові спів-
робітники Інституту активно провадять те-
матичні дослідження, тісно пов’язані з геоло-
гічним виробництвом і спрямовані на про-
гнозуван ня і розробку генетичних моделей 
формування родовищ золота, платиноїдів, рід-
кісних і рід кісноземельних елементів, ко-
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льорових і чорних металів, а також нерудної 
сировини.

великою заслугою академіка м.П. Щербака 
можна вважати створення ним потужної ізо-
топно-геохронологічної школи в україні. він 
виховав багато кандидатів і докторів наук, які 
плідно працюють у науці та на виробництві в 
україні і за її межами. Після набуття украї  - 
ною незалежності м.П. Щербак, не втрачаючи 
творчих і ділових контактів з ученими країн 
снд, брав активну участь у міжнародному на-
уковому співробітництві. як експерт міжна-
родної комісії ІNTAS він сприяв зростанню  
авторитету української геологічної науки і по-
ліпшенню зв’язків між суверенною україною 
та іншими державами.

м.П. Щербак вів активну науково-орга ні-
заційну роботу. Протягом багатьох років очо-
лював робочу вчену раду Інституту і спеціалі-
зовану вчену раду із захисту кандидатських і 
докторських дисертацій. у 1975—1995 рр. очо-
лював мінералогічну комісію карпато-Бал-
канської геологічної асоціації; з 1978 — ран-
ньодокембрійську секцію української міжві-
домчої стратиграфічної комісії; у 1979—1991 — 
комісію з ізотопної геохронології при ан 
срср і українську секцію всесоюзної ради з 
геології докембрію. в останні роки академік 
керував архейською комісією національного 
стратиграфічного комітету україни. тривалий 
час упродовж 1979—1990 та 1994—2008 рр. він 
був головним редактором "мінералогічного 
журналу", членом редколегії "геологічного 
жур налу", науковим редактором багатьох гео-
логічних карт, численних наукових моногра-
фій і тематичних збірників. 

успішну наукову і організаційну діяльність 
вченого відзначено Почесною грамотою Пре-
зидії верховної ради урср, Почесною грамо-
тою кабінету міністрів україни, медалями 
"ветеран праці" (1986). "За трудову доблесть" 
(1986), орденом "Знак пошани" (1986), присво-
єно почесне звання "Заслужений діяч науки і 
техніки україни" (1995).

микола Петрович керував аспірантами і 
докторантами, опікувався молодими вченими, 
прозорливо виділяючи серед них талановитих. 
кадри, на його думку, необхідно готувати ще зі 

студентської лави. саме тому з ініціативи про-
фесора м.П. Щербака в Ігмр нан україни 
організовано філію кафедри геологічного фа-
культету київського національного універси-
тету імені тараса Шевченка з вивчення ізо-
топної геохімії і фізики мінералів, де щорічно 
проходять курс навчання студенти-геологи.

відданість та любов до геології м.П. Щер-
бак передав своїм учням. любов до землі у  
миколи Петровича включала не тільки осяг-
нення глибинних геологічних процесів нашої 
пла нети, а й безпосередній контакт з її квіту-
чою поверхнею, навіть в межах дачної ділян-
ки, де він у вільний час відпочивав. вчений  
поєднував пасивне проведення часу з актив-
ними заняттями: був вправним плавцем, грав 
у теніс, косив траву, приємними і корисними 
вважав ходьбу і пішохідні прогулянки, взагалі 
під тримував себе у чудовій фізичній формі.  
він виховав двох дітей, його обожнюють ону-
ки і правнуки. І в інтелектуальній науковій  
ро бо ті, і в фізичній праці на природі — скрізь 
він працював з повною віддачею, ґрунтовно і 
старанно.

Його колишні аспіранти, тепер уже відомі 
вчені, відзначають неординарне мислення сво-
го учителя, наукову інтуїцію, надзвичайну ці-
леспрямованість, зібраність, уміння зосеред-
жувати увагу на найголовнішому та вловити 
суть проблеми з двох-трьох фраз, бажання до-
помогти словом і ділом, оптимістичний погляд 
на життя. 

світла пам’ять про миколу Петровича Щер-
бака назавжди збережеться у серцях і умах його 
учнів, колег і друзів. 

колектив Інституту геохімії, мінералогії та 
рудоутворення ім. м.П. семененка нан укра-
їни, редколегія і редакція "мінералогічного 
журналу" висловлюють глибоке співчуття рід-
ним, численним колегам і друзям миколи Пе-
тровича і всіляко сприятимуть продовженню 
наукових розробок та популяризації його твор-
чої спадщини.
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