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О милых спутниках, которые наш свет 
Своим сопутствием для нас животворили, 
Не говори с тоской: их нет; 
Но с благодарностию: были. 
В.А. Жуковский 
 

ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНИЙ 
ДО 100-РІЧЧЯ ІЗ ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

 
Василь Степанович народився 3 листопада 1914 року в с. Одноро-

бівка Золочівського району. Його батько загинув на фронті у 1914 
році на початку перший світової війни У неповні 12 років він зали-
шився круглим сиротою. З 1926 р. Василь проживав у родині дяді, а у 
1932 році вступив до навчання в Одноробівський сільськогосподар-
ський технікум.  

По закінченні двох курсів технікуму вступив на перший курс хі-
мічного факультету Харківського Державного університету. Щасливі 
студентські роки, хоча і голодні, але ж молоді, завзяті. У 1939 р. в 
числі групи випускників був направлений на роботу в м. Єреван на 
Єреванський комбінат СК «Совпрен» інженером-хіміком.  

А вже 23 червня 1941 р. він був призваний до лав Червоної армії і 
призначений на посаду командира вогневого взводу. Його бойовий 
шлях можна прослідкувати по нагородах: тяжкі бої в 
Ставропольському краї, під Таганрогом, Жмеринкою, Станіславом, 

Ужгородом, в Карпатах, на озері Балатон в Угорщині. Перемогу зустрів Василь Степанович у 
Будапешті. Він був сміливим воїном, нагороди — ордени Червоної Зірки, Вітчизняної війни, медалі 
— красномовно підтверджують це. Почав війну молодшим лейтенантом, закінчив — майором, 
начальником відділу дивізії... Війна, хоча й закінчилася, ще не відпускала його від себе аж до 1947 
року. До улюбленої роботи, до університету повернувся через два роки по війні.  

Це були роки активного впровадження мирного атому в різні сфери наукової та господарської 
діяльності. З ініціативи та під керівництвом М. А. Ізмайлова організував першу в навчальних закла-
дах країни лабораторію ізотопів, в якій проводився практикум з хімії ізотопів, проводилась навча-
льна і наукова робота з застосуванням ізотопів. З 1951 р. він став викладачем кафедри колоїдної 
(потім фізичної) хімії. У 1961 році захистив кандидатську дисертацію «Залежність розчинності від 
фізичних властивостей розчинника. Дослідження розчинності солей в неводних розчинах із застосу-
ванням радіоактивних ізотопів». Він надрукував понад 20 наукових статей у провідних академічних 
журналах. 

У 1966 р. Василь Степанович був обраний деканом хімічного факультету.. Весь свій організатор-
ський талант, якій допоміг йому в організації лабораторії ізотопів, він використав і на цьому посту. 
Студентів факультету він знав кожного по імені, постійно турбувався про них. Інтереси колективу 
викладачів та співробітників він відстоював на всіх рівнях університетської влади. Його любили і 
поважали не тільки на факультеті, а і в університеті за його відкритість, витриманість, прямоту, 
чітку лінію в керівництві факультетом. Він багато зробив для подальшого розвитку факультету. 

Василь Степанович був добрим сем’янином, виховав двох синів і одну дочку. Один з його синів, 
Анатолій Васильович, був понад 10 років заступником декана нашого хімічного факультету 

Не стало Василя Степановича 27 вересня 1970 р. За своє коротке життя – 56 років, з яких 30 ро-
ків були пов’язані з нашим університетом, він успів зробити багато добра і людям, і факультету. 
Тому пам'ять про нього буде жити ще довгі роки. Його ученики, колеги (на жаль, малочислені) 
пам’ятають його з пошаною. 

А.П. Красноперова 
В.Д.Орлов 
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