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ЄЄррееммєєєєвв   ВВааллеерріійй   ММииккооллааййооввиичч   
 
Єремєєв Валерій Миколайович, видатний 

вчений-океанолог, академік НАН України, доктор 

фізико-математичних наук, професор, генеральний 

директор Океанологічного центру, створеного на 

базі Морського гідрофізичного інституту та 

Інституту біології південних морів, директор 

Інституту біології південних морів 

ім. О.О. Ковалевського НАН України, Заслужений 

діяч науки і техніки України, лауреат Державної 

премії України в галузі науки і техніки, лауреат 

премії ім. В.І.Вернадського, Почесний доктор 

РАН.  

Народився 12 січня 1942 р. у Саратові. 

Закінчив фізичний факультет Ростовського-на-

Дону державного університету.  

З 1965 р. працює в Морському гідрофізичному інституті НАН України 

(м. Севастополь) — спочатку стажистом-дослідником, потім науковим співробітником, 

завідувачем лабораторії, завідувачем відділу, а з 1985 р. — директором. 

Наукові інтереси вченого концентруються на ключових проблемах і розділах 

океанологічної науки. Вони охоплюють експериментальну та ядерну гідрофізику, геофізичну 

гідродинаміку, гідрохімію, геобіохімію океану, морську екологію та інформатику, а в останні 

роки тісно пов'язані з розвитком чи не найважливішого напряму сучасної океанології — 

розробкою та створенням основ, методів і засобів Глобальної океанографічної системи 

спостереження Світового океану та Чорного моря, що є однією з основних програмних 

напрямків діяльності Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО і країн 

Чорноморського басейну. Фундаментальні наукові праці ювіляра з ядерної гідрофізики 

«Радиоактивные изотопы в океанографических исследованиях», «Комплексные 

океанографические исследования Черного моря», «Радиоактивность Черного моря»,  

«Радон-222 в океане» стали переконливим аргументом у реалізації Договору про заборону 

випробування ядерної зброї, а також у вирішенні завдань контролю за станом 

навколишнього середовища, включаючи і проблеми захоронення радіоактивних відходів. 

Найважливіше місце в даному циклі досліджень посідають вивчення впливу наслідків 

Чорнобильської аварії на екосистему Чорного моря і розробка загальних теоретичних 

підходів до аналізу і прогнозу можливих наслідків морських катастроф природного і 

антропогенного характеру.  
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Іншим важливим напрямом наукової роботи академіка В.М. Єремєєва є морські 

екологічні дослідження Чорноморського басейну, екваторіальної зони і шельфових районів 

Тропічної Атлантики та розробка і створення трассерних методів і технологій досліджень 

динаміки якості морського середовища. 

Дослідженням В.М. Єремєєва притаманні комплексність, системність і оригінальність 

підходів, тенденція розв'язувати проблеми на міждисциплінарному рівні, націленість на 

практичне використання одержаних результатів у різних галузях народного господарства та 

оборони країни. Праці вченого внесли істотний вклад у формування наукових основ різних 

конвенцій із захисту морського середовища, а також у розробку і реалізацію ряду 

національних та міжнародних океанографічних програм і проектів. 

Академік Валерій Миколайович Єремєєв лідер та розробник нового наукового 

напряму «оперативна океанографія», який орієнтований на моніторинг та експрес-прогноз 

стану морського середовища. 

В. М. Єремєєв – автор понад 350 наукових праць, опублікованих у різних вітчизняних 

і зарубіжних виданнях. Він є автором та співавтором 25 монографій, океанографічного та 

географічного атласів і кількох винаходів. 

Наукову діяльність Валерій Миколайович вдало поєднує з великою науково-

організаційною роботою. Він — голова Комісії з проблем Світового океану НАН України, 

голова Науково-технічної ради з програми досліджень і використання ресурсів Азово-

Чорноморського басейну, інших регіонів Світового океану, член Національної Комісії 

України у справах ЮНЕСКО, представник України у Виконавчій раді МОК ЮНЕСКО, 

голова Регіонального Чорноморського комітету МОК ЮНЕСКО та Керуючого комітету по 

системі глобальних спостережень МОК ЮНЕСКО, член Комітету з Державних премій 

України в галузі науки і техніки, член Координаційної ради з підготовки та видання 

Національного атласу України, дійсний член Міжнародної академії інформатизації, академік 

Технологічної академії наук України, член Українського комітету Пагуошського руху вчених 

за роззброєння і міжнародну безпеку, голова спеціалізованих вчених рад із захисту 

докторських дисертацій при Морському гідрофізичному інституті НАН України.  

Значну увагу ювіляр приділяє видавничій діяльності як головний редактор 

«Морського гідрофізичного журналу» і «Морського екологічного журналу», а також 

підготовці висококваліфікованих наукових кадрів. 

По-справжньому привабливі людські якості Валерія Миколайовича: досвід, 

об’єктивність, невичерпна енергійність, доброзичливість, максимально виважений та 

системний підхід до вирішення проблем, широта інтересів викликають глибоку повагу серед 

його колег та сприяють створенню гідного майбутнього нашої держави. 

 


