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ЖИТТЯ, ВIДДАНЕ НАУЦI.
IЛЛЯ IВАНОВИЧ ЗАЛЮБОВСЬКИЙ
(15.06.1929–21.02.2013)

Знаменитi земляки є нашими духов-
ними орiєнтирами, вчителями, на-
шою духовною опорою i гордiстю пе-
ред свiтом.

Григорiй Сковорода

Древнi греки казали, що життя – це не прожи-
тi роки, а те, що залишається у пам’ятi нащад-
кiв. Iм’я проректора з наукової роботи Харкiвсько-
го нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна
Iллi Iвановича Залюбовського ще за його життя
було вписане до славетних сторiнок наукового лi-
топису України.

Непересiчне життя випало на долю цього вчено-
го. Не судилося йому знати анi матерi, анi батька.
Опiкувалася ним чужа родина. Сирiтське дитин-
ство промайнуло посеред селянських дiтей на Пол-
тавщинi.

По закiнченнi Бутенкiвської середньої школи
вступив до Харкiвського державного унiверситету
iменi О.М. Горького на фiзико-математичний фа-
культет. Надалi його життя було пов’язане тiльки
з Харковом.

Ще студентом виявив схильнiсть до наукової
працi. По закiнченнi унiверситету вiдбулася зна-
кова подiя у життi талановитого юнака: вiдомий
фiзик-ядерник академiк Антон Карлович Вальтер
запросив талановитого юнака до аспiрантури на
кафедру експериментальної ядерної фiзики.

Вiдтодi починається стрiмке наукове зростання
молодого дослiдника: 29-рiчним вiн захистив кан-
дидатську дисертацiю, у 37 рокiв був уже докто-
ром фiзико-математичних наук.

У 33-рiчному вiцi став наймолодшим дека-
ном новоствореного фiзико-технiчного факультету
Харкiвського державного унiверситету.

На початку 1963 року I.I. Залюбовський був вiд-
ряджений Держкомiтетом з атомної енергiї СРСР
до Каїра задля органiзацiї наукових дослiджень та
пiдготовки фахiвцiв вищої квалiфiкацiї в Атомно-
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му центрi Єгипту. Впродовж 1962–1965 рр. Iлля
Iванович читав лекцiї для науковцiв Каїрського
атомного центру.

У 1967 роцi Iллю Iвановича Залюбовського за-
просили обiйняти посаду проректора з наукової
роботи Харкiвського державного унiверситету (на
той час йому виповнилося ледь 38 рокiв).

Майже пiвстолiття Iлля Iванович невтомно опi-
кувався про розвиток освiти та науки в цьому най-
старiшому вищому навчальному закладi України.
“Наука понад усе!” – наскрiзне гасло його багато-
рiчної науково-органiзацiйної дiяльностi.

I.I. Залюбовський – автор та соавтор численних
наукових праць. Наприклад, його двотомний до-
вiдник з ядерної фiзики (кожен том мiстить май-
же 760 сторiнок) iстотно поповнив тодiшнiй банк
свiтових даних про структуру ядер. У США ви-
йшла друком його монографiя “Введение в ради-
ационную акустику”, а пiдручник “Ядерная физи-
ка” був широко знаний в Англiї, Болгарiї, Єгиптi
та Китаї.

Iлля Iванович Залюбовський вiдзначався виня-
тковою iнтуїцiєю у доборi наукових кадрiв та непе-
ресiчним талантом передбачати перспективнi на-
прями наукових дослiджень. Вiн не тiльки зростив
учнiв, а й спромiгся об’єднати їх у винятково про-
дуктивну наукову школу фiзикiв-ядерникiв.

1967 року спiвробiтниками кафедри пiд керiв-
ництвом I.I. Залюбовського було вiдкрито явище
радiовипромiнювання широких атмосферних злив
космiчних променiв. Цей цикл робiт був вiдзна-
чений Державною премiєю УРСР. Слiд зазначи-
ти, що впродовж багатьох рокiв кiлькiсть спiвробi-
тникiв очолюваної ним кафедри експерименталь-
ної ядерної фiзики сягала 200 осiб.

З-посеред колег i численних учнiв Iлля Iванович
здобув щиру прихильнiсть за людськi чесноти –
доброту, чуйнiсть та поряднiсть. Бо вiд замолоду
й до сивого волосу його мораль була пристосована
до iмперативу Канта: “Зоряне небо надi мною, а
моральний закон у менi”.
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Життя, вiддане науцi. Iлля Iванович Залюбовський

Доробок I.I. Залюбовського на теренах просвi-
ти i науки гiдно поцiнований науковою спiльнотою
України. Iлля Iванович Залюбовський нагородже-
ний двома орденами Трудового Червоного Прапо-
ра (1976 р., 1986 р.) та орденами “За заслуги” III-
го (1998 р.) й II-го (2004 р.) ступенiв. Окрiм того,
вiн був лауреатом премiй iменi К.Д. Синельникова
(1983 р.), iменi Ярослава Мудрого (1994 р.) та двох
Державних премiй у галузi науки i технiки (1971
р., 1999 р.).

I.I. Залюбовський – “Заслужений дiяч науки i
технiки України”, був головою експертної ради з
природничих наук при Мiнiстерствi освiти i нау-
ки України, членом Комiтету з державних премiй
України у галузi науки i технiки, а також багато
рокiв повноважним представником уряду Украї-
ни в Об’єднаному iнститутi ядерних дослiджень
(м. Дубна, Росiя).

До того ж I.I. Залюбовський був й членом на-
укової ради Нацiональної академiї наук України
з ядерної фiзики та фiзики високих енергiй, го-
ловним редактором часопису ”Ядра, частицы, по-
ля” i входив до редколегiї “Українського фiзичного
журналу”.

I як тут не згадати слова видатної просвiтитель-
ки Софiї Русової: ”В нашi часи бути гарним педа-
гогом – це бути справжнiм реформатором життя
України, бути апостолом Правди i Науки. Тiль-
ки великими зусиллями таких апостолiв Україна
матиме чесних дiячiв – патрiотiв вмiлих, практи-
чних робiтникiв i соцiально об’єднану, iнтелекту-
ально розвинену народну масу”.

Життєвий шлях члена-кореспондента Нацiо-
нальної академiї наук України Iллi Iвановича За-
любовського – то є яскравий зразок служiнню на-
уцi, освiтi й Українi.
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