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ВІТАЄМО!

70-річчя академіка НАН України
В.М. ЄРЕМЕЄВА

Валерій Миколайович Єремеєв народив-
ся 12 січня 1942 р. у Саратові. Після закін-
чення в 1964 р. фізичного факультету Рос-
товського-на-Дону державного університету 
вся його подальша діяльність по в’я зана з до-
слідженнями Світового океану. Працюючи з 
1965 р. в Морському гідрофізичному інсти-
туті АН УРСР (тепер МГІ НАН України), 
він пройшов шлях від ста жиста-до слідника 
до директора цієї установи (1985–2000).

У 1999 р. В.М. Єремеєв став генеральним 
директором створеного за його ініціативою 
Океанологічного центру НАН України, до 
складу якого ввійшли МГІ НАН України, 
ІнБПМ НАН України, Карадазький при-
родний заповідник НАН України та ряд ін-
ших наукових організацій. З 2000 р. Валерій 
Миколайович очолює Інститут біології пів-
денних морів ім. О.О. Ковалевського НАН 
України.

Наукові інтереси В.М. Єремеєва завжди 
концентрувалися на актуальних проблемах 
і основних напрямах сучасної океанологіч-
ної науки. Вони охоплюють експеримен-
тальну і ядерну гідрофізику, геофізичну гід-
родинаміку, гідрохімію та геобіохімію океа-
ну, інформатику і морську екологію. Валерій 
Миколайович збагатив вітчизняну і світову 
науку результатами комплексних дослі-
джень динаміки й багатолітньої мінливості 
стану аеробної і анаеробної зон Чорного 
моря, а також динаміки вод і перенесення 
речовин у морських екосистемах за допомо-
гою природних і штучних океанографічних 
трасерів. Він заклав наукове підґрунтя для 
подальшого розвитку ізотопної океаногра-
фії, зробивши вагомий внесок в опрацюван-
ня морських інформаційних технологій, ви-
вчення фізико-хімічних аспектів взаємодії 
океану й атмосфери, морських природних і 
антропогенних катастроф, теорії і методів 
моделювання морських еколого-еко но міч-
них систем. Не можна не відзначити осо-
бливої ролі ювіляра у відродженні науково-
дослідного флоту й організації морських 
експедиційних досліджень в Україні.

Академік В.М. Єремеєв — автор понад 
500 наукових праць, опублікованих у віт-
чизняних і зарубіжних виданнях. Цим ро-
ботам властиві комплексність і системність 
у характеристиці предмета й об’єкта до-
сліджень, міждисциплінарний підхід у роз -
в’я занні низки наукових проблем, оригі-
нальність отриманих результатів. Під його 
науковим керівництвом підготовлено і за-
хи щено 5 докторських і понад 10 кан ди-
датських ди сертацій.
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Вагомий внесок ювіляра і в науково-ор-
ганізаційне та суспільно-політичне життя. 
В.М. Єремеєв — член бюро Відділення наук 
про Землю і бюро Відділення загальної біо-
логії НАН України, член Комітету з Дер-
жавних премій України в галузі науки і тех-
ніки, голова комісії з проблем Світового 
океану НАН України, член Національної 
комісії України у справах ЮНЕСКО, пре-
зидент Регіонального чорноморського ко-
мітету і член виконавчої ради Міжурядової 
океанографічної комісії ЮНЕСКО, голова 
Координаційного комітету чорноморської 
компоненти Глобальної системи спостере-
жень океану.

Валерій Миколайович — головний ре-
дактор «Морського екологічного журна-
лу», «Мор ського гідрофізичного журналу», 
заступник головного редактора журналу 

«Геоінформатика», член редколегії «Допо-
відей Національної академії наук України».

Наукова і громадська діяльність академі-
ка В.М. Єремеєва високо оцінена науковою 
спільнотою і державою. Він — лауреат Дер-
жавної премії України в галузі науки і техніки, 
Премії імені академіка В.І. Вернадського НАН 
України, Премії уряду Російської Федерації у 
сфері науки і техніки, заслужений діяч науки і 
техніки України, почесний доктор Російської 
академії наук. У 2007 р. Валерій Миколайович 
нагороджений орденом «За заслуги» III сту-
пеня, а в 2011 р. — ювілейною медаллю на 
честь 50-річчя МОК ЮНЕСКО за вагомий 
внесок у розвиток світової океанографії.

Наукова громадськість, колеги, друзі й 
учні щиро вітають Валерія Миколайовича з 
ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, 
успіхів і нових досягнень на науковій ниві.

70-річчя академіка НАН України
В.П. КУХАРЯ

Валерій Павлович Кухар народився 26 січ-
ня 1942 р. у Києві. У 1963 р. закінчив Дні-
 п ропетровський хіміко-технологічний інс-
ти тут, а в 1966 р. — аспірантуру Інституту 

органічної хімії НАН України, де працював 
на посадах молодшого наукового, старшого 
наукового співробітника, завідувача відділу 
хімії полігалогенорганічних сполук.

У 1967 р. В.П. Кухар захистив кандидат-
ську, а в 1973 р. — докторську дисертацію. У 
1978 р. був обраний членом-кореспондентом 
АН УРСР і академіком-секретарем Відділен-
ня хімії та хімічної технології, з 1985 р. — дійс-
ний член Академії наук УРСР (у 1988–
1993 рр. — віце-президент АН України); з 
1978 р. — незмінний директор створеного за 
його ініціативою Інституту біоорганічної 
хімії та нафтохімії.

В.П. Кухар — визначний учений із надзви-
чайно широким колом наукових інтересів. 
Він фахівець у галузі тонкого органічного 
синтезу і біоорганічної хімії, засновник 
нового наукового напряму — хімії біоре гу-
ляторних процесів, авторитетний дослід-
ник екологічних і ресурсоощадних аспектів 




