Загні́тко,

Васи́ль

Микола́йович

(11.06.1950,

с. Кацмазів,

тепер

Жмеринського району Вінницької області, Україна) — вчений у галузі
геохімії

та

геології

родовищ

корисних

копалин,

доктор

геолого-

мінералогічних наук (з 1991), професор (з 2011), фундатор наукової школи
ізотопної петрології.
Життєпис
Після

закінчення

1972

геолого-географічного

факультету

Одеського

державного університету імені І. Мечникова (нині Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова) 2 роки служив в армії.
1974–1975 працював геологом у Правобережній геологічній експедиції.
1975–1978 навчався в аспірантурі Інституту геохімії та фізики мінералів АН
України (тепер Геохімії, мінералогії та рудоутворення інститут імені
М. П. Семененка НАН України). Після її закінчення працював молодшим,
старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії, завідувачем
відділу та заступником директора цього інституту з наукової роботи.
Захистив кандидатську дисертацію 1979, докторську — 1992 за фахом
«геохімія».
1998–2011 за сумісництвом викладав геологію на кафедрі екології КиєвоМогилянської академії.
З 2005 — на викладацькій роботі в Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка на геологічному факультеті (з 2015 — навчальнонауковий інститут «Інститут геології»), з 2015 — завідувач кафедри геології
родовищ корисних копалин.
Працював у Африці (Ліберія, Мавританія).
Наукова діяльність
Основні напрямки наукової діяльності пов’язані з дослідженням ізотопногеохімічних особливостей породних комплексів та родовищ України та світу,
віку та генезису порід і мінералів. Головні практичні досягнення — відкриття
рідкісного Хлібодарівського карбонатитового прояву у Приазов’ї та першого

у світі експериментального дослідження — ізотопного фракціювання в
системі циркон–вода.
Створив власну наукову школу ізотопної петрології, підготував 5 кандидатів
і 1 доктора наук.
Член редколегій фахових журналів, збірників і спеціалізованих Вчених рад з
присвоєння наукового ступеня кандидата і доктора наук.
Брав участь у роботі керівних органів багатьох міжнародних, українських
наукових конференцій та експедицій.
Академік Академії наук вищої школи (АН ВШ) України, академік-секретар
Відділення наук про Землю АН ВШ України, член президії цієї академії.
Автор понад 250 друкованих праць (з них 9 монографій, 3 підручники і
навчальні посібники).
Праці
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Isotope Equilibrium in Mineral of High-Temperature Assotions of the Ukrainian Shield. Київ :
Знання, 1999. С. 56–66.
Горючі копалини України. Київ : КНТ, 2010. 380 с. (у співавт.).
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