ПАМ’ЯТІ ВІКТОРА ЯКОВИЧА РАДЗІВІЛА
28 листопада 2013 р. відійшов у вічність Віктор Якович
Радзівіл – прекрасна людина, невтомний дослідник
тектоно-магматичних структур, висококваліфікований
спеціаліст в галузі тектоніки та регіональної геології
України, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший
науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН
України.
В.Я. Радзівіл народився 17 жовтня 1937 р. у с.
Рижавка Уманського району Черкаської області в сім’ї
вчителя. Після закінчення середньої школи із золотою
медаллю, впродовж 1954-1959 рр. навчався спочатку на
фізичному, а потім на геологічному факультетах
Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
По закінченню університету за фахом «інженергеолог»
Віктор
Якович
був
направлений
в
розпорядження Семчанcького геолого - розвідувального
управління (Колима, Крайній Північний Схід колишнього
СРСР).
З 1962 р працював в Анюйському геолого - розвідувальному управлінні на Чукотці.
Понад 13 років досліджував Крайній Північний Схід Євразії, набуваючи безцінного досвіду
геолога широкого профілю по геологічному картуванню, пошуках і розвідці корисних
копалин у маловивчених і малоосвоєних регіонах Колими, Чукотки та АнюйськоАнадирського межиріччя. Ці геологічні простори за складністю будови структурностратиграфічних комплексів, тектонікою, магматизмом, а також за віковим діапазоном від
докембрію до антропогену - унікальні та надзвичайно важливі для геологічної науки і в
прикладному відношенні. Багаторічний практичний досвід, здобутий Віктором Яковичем на
посадах від старшого колектора до начальника геологічних і тематичних партій, були ним
науково узагальнені за роки аспірантури в Інституті геологічних наук НАН України під
керівництвом акад. В.Г. Бондарчука (1971-1974 рр) у дисертаційний роботі «Тектономагматические структуры Анюйско-Анадырского междуречья (Западная Чукотка) и их
сопоставление с тектоно-магматическими структурами Закарпатья».
Ім’я В.Я. Радзівіла назавжди вписано в історію геологічних досліджень КолимськоЧукотського регіону – Чукотського золотоносного поясу, потрапивши до списку дослідників
в альбомі «Охотско-Колымский край. 70 лет геологического поиска» (Магадан, 1998). В
цьому альбомі багато імен колег різних поколінь, серед яких і випускники геологічних
вищих навчальних закладів України.
Всі наступні роки аж до його кончини наукові роботи Віктора Яковича в Інституті
геологічних наук НАН України були пов’язані з відділом геотектоніки і геології антропогену,
а потім - з відділом геотектоніки та загальної геології. Тектоніка і магматизм України та
суміжних територій, загальні регіональні, планетарні та осередкові тектоно-магматичні
структури, закономірності їх розвитку, вплив на формування корисних копалин та
екологічні проблеми довкілля - основні напрямки досліджень В.Я. Радзівіла. Особливу
увагу він приділяв детальним польовим дослідженням. Процес формування тектономагматичних структур у загальному геологічному процесі формування материкової земної
кори – тектоорогеної – є закономірним і першочерговим – основний результат плідної
невтомної праці вченого.
Науковий доробок вченого досить вагомий, що відображено в понад 100 наукових
праць, серед яких п’ять монографій, в багатьох наукових звітах, авторських свідоцтвах і
впровадженнях в практику.
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Своїми прекрасними людськими якостями, невтомним працелюбством,
авторитетом науковця В.Я. Радзівіл заслужив визнання серед своїх колег. Всі, хто знав
Віктора Яковича, - принципову, високопорядну, чуйну та доброзичливу людину, який
завжди був готовий поділитися своїми знаннями та прийти на допомогу, - назавжди
збережуть про нього світлу та вдячну пам’ять.
Редакційна колегія журналу «Тектоніка і стратиграфія»
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