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Цей рік знаменний рядом надзвичайних подій. Міжнародна наукова громадськість 

відсвяткувала ювілеї видатних вчених: академіків НАН України Віктора Тимофійовича 

Грінченка, Петра Феодосійовича Гожика, Валерія Миколайовича Єрємєєва, к.т.н. Олега 

Сауловича Голода, д.т.н. Леоніда Євгеновича Собісевича, к.т.н. Альберта Костянтиновича 

Должикова, без яких вже неможливо уявити собі розвиток Вітчизняної та Світової науки. 

Наполегливою цілеспрямованою, плідною науковою діяльністю, численними 

науковими публікаціями, активною науково-організаційною та педагогічною діяльністю у 

сфері гідролокації та гідроакустики, механіки, екологічних досліджень ці вчені внесли 

вагомий внесок у світову скарбницю науки і гідно представляють потужні наукові установи, 

в яких працюють, на міжнародному рівні. 

Фундаментальні та прикладні дослідження, які орієнтовані на вивчення 

закономірностей Світового океану та Землі, невгамовний творчий пошук забезпечує успішне 

рішення глобальних проблем Людства, а талановите вміння творчо поєднувати питання 

науки і практики, невтомна наполеглива праця прокладають нові шляхи розв’язання 

надзвичайно важливих та гострих питань суспільства. 

Кожен новий ювілей вінчає собою у долі кожної людини ще одну сходинку до 

вершин її досягнень і перемог, до примноження її життєвого досвіду, до втілення її задумів у 

конкретні справи і звершення.  

Цих вчених знають і цінують як яскравих творчих особистостей, чия надзвичайна 

працездатність, широта наукового пошуку, відчуття нового, вміння бачити головне і 

виділити стратегічно важливі та перспективні напрями досліджень, багатогранність 

інтересів, науково-технічна завершеність досліджень і розробок та їх успішна практична 

реалізація – викликають глибоку повагу друзів та колег. 
Свої ювілеї вони святкують сповнені сил та творчих планів задля розвитку Світової 

науки та технічного прогресу Людства. 

З величезною повагою та щирою любов’ю, безмежною симпатією, захопленням та 

вдячністю за унікальну можливість плідної співпраці бажаємо ювілярам міцного здоров’я, 

творчого довголіття, здійснення нових наукових планів і наснаги до збагачення скарбниці 

Світової науки новими, необхідними людству здобутками. Незмінної вдачі і багато радісних 

років життя Вам, вельмишановні ювіляри! 

ДДоо   ууввааггии   ннаашшиихх   ччииттааччіівв   ммии   ппррооппооннууєєммоо   ккооррооттккіі   ннааррииссии   ннааууккооввооїї ,,   

ннааууккооввоо --ооррггаанніі ззааццііййннооїї   ттаа   ггррооммааддссььккооїї   ддііяяллььннооссттіі   цциихх   ввччеенниихх ,,   вв   яяккиихх   

ззррооббллеенноо   ссппррооббуу   вв ііддооббррааззииттии   їїхх   ннааййвваажжллииввіішшіі   ззддооббууттккии   вв   ССввііттооввіійй   ннааууцціі ..   
 

ЗЗ   ппооввааггооюю ,,     

ррееддааккццііййннаа   ккооллеегг ііяя   


