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ВТРАТИ НАУКИ/
ObITUARIES

СОБОТОвич еМлеН вОлОдиМирОвич

(25.11.1927 – 10.03.2013)

10 березня 2013 р. наукова спільнота зазнала 
великої втрати. Пішов з життя видатний радіо-, 
геохімік, академік Емлен Володимирович Собо-
тович.

Народився Емлен Володимирович 25 лис-
топада 1927 р. в Ленінграді у родині офіцера-
прикордонника.

У 1954 р. закінчив хімічний факультет Ле-
нінградського державного університету за фа-
хом «хімік-дослідник». З 1954 по 1967 р. Емлен 
Володимирович пройшов шлях від аспіранта до 
старшого наукового співробітника та завідувача 
лабораторії у Радієвому інституті АН СРСР, який 
був створений В.І. Вернадським. У 1958 р. за-
хистив кандидатську дисертацію на тему «Фор-
ма нахождения свинца в природных образова-
ниях», за фахом «радіохімія», а через 9 років у 
1967 р. захистив докторську дисертацію  «Кос-
мохимия и геохимия изотопов свинца», за тим 
же фахом – «радіохімія».

У 1969 р. Е.В. Соботович переїхав (за особис-
тим запрошенням академіка М.П. Семененка) на 
роботу до Київа в Інститут геохімії та фізики мінера-
лів АН УРСР.  Тут спільно з М.П.Семененком він об-
грунтував, розробив і широко запровадив у геоло-
гічну науку і практику в Україні методи ядерної гео-
хронології – свинцево-ізохронний та вуглецевий.

Свинцево-ізохронний метод дав принципо-
ву можливість визначити абсолютний вік найдав-
ніших гірських порід Землі, космічних утворень та 
мінералів. В основу розробленого ним методу були 

покладені фундаментальні дослідження з геохімії 
та космохімії ізотопів свинцю.

Радіовуглецевий метод був істотно мо дер ні зо-
ваний завдяки створенню першої в Україні лабо-
раторії радіовуглецевого визначення абсолютно-
го віку геологічних, археологічних і антропологіч-
них утворень і об’єктів, вік яких молодший за 50 
тис. років. Було виготовлено нові технічні присто-
сування та обладнання, розширено межі засто-
сування методу та виконано роботи з радіовугле-
цевого датування морських і донних океанічних 
осадів Азовського, Чорного і Середземного мо-
рів, Атлантичного, Індійського і Тихого океанів. 

З кінця 60-х років Е.В.  Соботовича  цікави-
ла можливість існування в природних утворен-
нях Землі надважких елементів. У статті «К вопро-
су о вожможном существовании сверхтяжелых 
элементов в природе», що була опублікована у 
1969 р. у співавторстві з В.М. Вдовенком, про-
гнозувалося їх знаходження в утвореннях халько-
фільних, сидерофільних елементів та платиноїдів. 
За їхньою моделлю, ці елементи надходять із кос-
мосу, адсорбуються в атмосфері планети на ае-
розольних частинках космічного, теригенного та 
техногенного пилу. В роботах Е.В. Соботовича ви-
світлено закономірності накопичення космічного 
пилу, який був важливим елементом формування 
геохімічного складу літосфери та осадового чохла, 
в атмосферних осадах різних регіонів світу, твер-
дих зависах льодовиків Приельбрусся та Антарк-
тиди, у вічно мерзлих породах, донних відкладах 
морів та океанів. В пошуках космічного пилу Ем-
лен Володимирович організовував та виконував 
польові роботи на льодовиках Кавказу, паралель-
но розвиваючи методи датування льодовиків за 
радіовуглецем та Pb-210. Донні відклади вивча-
лися в західній та екваторіальній частинах Тихого 
океану, північній частині Індійського океану, ек-
ваторійальній Атлантиці. Було отримано нові дані 
про донні відлади Чорного моря, вивчено хімічні, 
фізичні, біологічні та інші процеси основних ра-
йонів Світового океану та розроблено сучасні тех-
нічні засоби ефективного дослідження та осво-
єння його ресурсів. Зокрема, встановлено, що в 
глибоководних океанічних червоних глинах вміст 
космічної речовини сягає 3%, а в інших утворен-
нях – 0,01-1,0%.

Як і для низки видатних науковців старшо-
го покоління, Чорнобильська катастрофа для 
Е.В.  Соботовича  стала переломним момен-
том у науковому житті. З перших днів катастрофи  
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фундаментальність знань з радіогеохімії та досвід 
роботи висунули його на наукове керівництво 
оперативними роботами у зоні відчуження в пер-
ші місяці після аварії. Він, один з найобізнаніших 
на той час фахівців АН УРСР з радіогеохімії та ра-
діоекології, досліджував механізми винесення ра-
діоактивних речовин у річки Прип’ять та Дніпро, 
міграцію радіонуклідів в об’єкти наземних еко-
систем. Пізніше збагатив науку як фундаменталь-
ними працями з охорони навколишнього середо-
вища, так і розробкою концептуальних засад по-
водження із зоною радіоактивного забруднення 
Чорнобильської АЕС, рекомендаціями щодо міні-
мізації наслідків Чорнобильської катастрофи. 

У 1988 р. вченого обрано член-ко рес пон ден том 
АН УРСР за спеціальністю «регіональна гідрогеоло-
гія», у 1992 р. – дійсним членом НАН України за спе-
ціальністю «геохімія навколишнього середовища».

Під керівництвом Е.В.  Соботовича  у 1996 р. 
на базі двох відділень Інституту геохімії, мінерало-
гії та рудоутворення (радіогеохімії навколишнього 
середовища та металогенії) було засновано нову 
наукову установу – Державний науковий цетр 
радіогеохімії навколишнього середовища НАН 
та Міністерства надзвичайних ситуацій України, 
який у 2001 р. було реорганізовано у Державну 
установу «Інститут геохімії навколишнього серед-
овища» НАН України, директором якої він був до 
останніх днів життя. Під його керівництвом розви-
валися такі напрями: радіогеохімія і геохімія на-
вколишнього середовища, геохімія техногенезу, 
реабілітація радіоактивно забруднених територій, 
поводження з радіоактивними відходами, сиро-
винна база атомної енергетики, науковий супро-
від та екологічна оптимізація робіт ядерного па-
ливного циклу та ін.

Дослідження утворень осадового чохла Зем-
лі, які виконував Е.В.Соботович, було спрямо-
вано на встановлення генетичної природи його 
складових частин, обгрунтування основних ета-
пів їх еволюції, оцінки взаємодії речовини осадо-
вого чохла, гідросфери та атмосфери шляхом ши-
рокого застосування ізотопних і радіогеохімічних 
методів аналізу речовини. Одним з найважливі-
ших питань, що вирішувалося при цьому, було 
з’ясування ролі і характеру космічної речовини 
в складі порід осадового чохла. На підставі даних 
про вміст осмію в осадах оцінено, що на Землю 
випадає 106 - 107 т космічної речовини щорічно. 
В ході вирішення конкретних завдань морської 
геології, літології і геохімії вченим було сформу-
льовано аксіому, яка стверджує, що всі геологічні 

процеси в земній корі, особливо геохімічні, пря-
мо або побічно пов’язані, опосередковані або зу-
мовлені тим чи іншим чином участю рідкої фази – 
води. Він активно розробляв новий науковий на-
прям – ізотопну гідрогеологію.

Закономірним результатом багаторічних до-
сліджень науковця стали розробка і створення ге-
охімічної (космохімічної) моделі Землі, в основі 
якої лежить ідея поліхронної-гетерогенної акреції.

Емлена Володимировича відрізняв надзви-
чайно широкий спектр наукових інтересів, глибо-
ка ерудиція та інтелект. Результати його досліджень 
збагатили вітчизняну і світову науку про Землю і 
Космос. Багата новими ідеями його наукова спад-
щина  налічує близько 650 робіт, з них 40 моно-
графій. Серед праць, що присвячені дослідженням 
осадових утворень, варто виокремити такі: 
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Емлен Володимирович підготував  6 докторів 
та понад 25 кандидатів наук. За видатні заслуги 
він отримав низку нагород і почесних звань. Ви-
знаний авторитет в геохімії, радіогеохімії, космо-
хімії, метеоритиці, геохронології та регіональній 
геології докембрію, розробник загальнопланетар-
ної моделі формування Землі, фракціонування 
ізотопів у біосистемах, він був сміливим у проду-
куванні і реалізації наукових ідей, а ще мужньою 

життєрадісною людиною, вірним товаришем. Та-
ким Емлен Володимирович Соботович залишить-
ся в наших спогадах.

Редколегія Збірника, 
Український літологічний комітет
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