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Суярко, Василь Григорович (29.05.1949, м. Костянтинівка, тепер Донецька 

область, Україна) — вчений у галузі наук про Землю, геолог, доктор геолого-

мінералогічних наук (з 1996), професор (з 2011), академік Української 

нафтогазової академії (з 2007) та Академії наук Вищої школи України (з 

2014). 

Життєпис 

1973 закінчив геолого-географічний факультет Ростовського державного 

університету (м. Ростов-на-Дону) і працював геологом у Виробничо-

геологічному об’єднанні «Донбасгеологія» (м. Артемівськ, тепер м. Бахмут) 

до 1978. 

У 1979–1981 — аспірант Комунарського гірничо-металургійного інституту 

(тепер Донбаський державний технічний університет). 1981 захистив 

кандидатську дисертацію. 

Працював старшим науковим співробітником Інституту мінеральних 

ресурсів (м. Сімферополь) (1983—1987), провідним науковим 

співробітником Донецького національного технічного університету (1987–

1996). 

1996 захистив докторську дисертацію на тему: «Геохімія підземних вод 

східної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену». 

Провідний науковий співробітник Інституту геохімії, мінералогії та 

рудоутворення НАН України (1998–2003) та Українського науково-дослідного 

інституту природних газів (2003–2007); професор Черкаського державного 

технологічного університету (2007–2008), завідувач кафедри екології 

Інституту землевпорядкування та інформаційних технологій (м. Київ, 2008–

2009); професор кафедри «Видобування нафти і газу та геотехніки» 
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Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка (2009–2012). З 2012 — професор Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, кафедра мінералогії, петрографії та 

корисних копалин. 

Наукова діяльність 

Коло наукових зацікавленостей Суярка: геохімія підземних вод, геохімія 

гідротермальних процесів, екогеохімія, геологія і геохімія нафти і газу, 

геотектоніка, гідрогеологія, інженерна геологія. 

Підготував 5 кандидатів і 1 доктора наук. 

Автор понад 150 наукових робіт, включно з 9 монографіями та 9 

підручниками і навчальними посібниками. Член двох спеціалізованих вчених 

рад з присудження наукових ступенів та чотирьох редколегій наукових 

журналів. 

Активний громадсько-політичний діяч, член Товариства «Меморіал» імені 

А. Сахарова (1989), один із співзасновників Демократичної партії України 

(1990), член Народного Руху України (1990), Донецького відділення 

Наукового товариства імені Тараса Шевченка (2000). 

Учасник проекту «Гірнича енциклопедія», член редакційної колегії; один з 

укладачів Мінералого-петрографічного словника. 

Нагороди та відзнаки 

Лауреат премії імені В. Н. Каразіна (2017). Нагороджений ювілейною 

відзнакою «100 років створення Державної геологічної служби України» 

(2018). медаллю імені В. Н. Каразіна (2019),  

Праці 

Геохимия подземных вод восточной части Днепровско-Донецкого 

авлакогена. Харьков : ХНУ имени В.Н.Каразина, 2006. 225 с. 

Газоносность и ресурсы метана угольных бассейнов Украины в 3т. Донецк : 

Вебер, 2009–2010. Т.1. 456с.; Т.2. 478 с. (у співавт.). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F)


 

Структурно-геохімічні критерії прогнозування скупчень вуглеводнів (на 

прикладі Західно-Донецького грабену). Київ : Салютіс, 2010. 84 с. (у 

співавт.). 

Загальна та нафтогазова геологія. Харків : Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, 2013. 212с. (у співавт.). 

Геохімія ртуті у підземних водах геологічних структур Донецької 

складчастої споруди. Київ : В-во Інституту геології навколишнього 

середовищі НАН та Міністерства надзвичайних ситуацій України. 2013. 

132 с. (у співавт.). 

Прогнозування, пошук та розвідка родовищ вуглеводнів. Харків : Фоліо, 

2015. 413 с. 

Мінералого-петрографічний словник. Кн. 1 Мінералогічний словник / Укл.: 

Білецький В. С., Суярко В. Г., Іщенко Л. В. Харків: Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», Київ : ФОП 

Халіков Р. Х., 2018. 444 с. 
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