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ЮЮВВІІЛЛЕЕ ЇЇ   22001100  РРООККУУ   
Цього року відсвяткували свої ювілеї видатні вітчизняні і російські науковці, які 

здобули визнання та міжнародну відомість, кожним днем свого життя підтверджуючи, що 
самовідданою працею, добросовісним відношенням до справи можна досягти високих цілей 
та успіхів! 

Серед ювілейних дат 2010 року особливе місце належить 115-річчю від дня 
народження Василя Володимировича Шулейкіна - видатного вченого, який започаткував 
нову епоху у Науці відтоді як зародилася нова галузь геофізики – фізика моря. Ім’я 
В.В. Шулейкіна відоме кожному науковцю: від молодого фахівця до досвідченого вченого, 
воно викликає повагу та гордість за талановитого співвітчизника!  

Зазираючи у 2010 рік та розглядаючи шлях у багаторічну наукову діяльність ювілярів: 
Шнюкова Євгена Федоровича, Чебаненка Івана Ілліча, Старостенка Віталія Івановича, 
Собісевича Леоніда Євгеновича, Алексєєва Сергія Петровича, ми бачимо яскраві приклади 
визначних особистостей. Їхній безцінний досвід, рівень професійності, цілеспрямованість, 
здатність зосереджуватись на пріоритетних проблемах, вміння об’єднати зусилля для 
розробки стратегічних ініціатив, вагомі здобутки – це надійна основа для подальшого 
ефективного розвитку Науки. Науково-організаційні таланти багатьох ювілярів об’єднали 
творчих фахівців у згуртовані колективи, досягнення яких значно сприяють вирішенню 
пріоритетних проблем у галузях геології, геофізики, морської картографії та дослідженнях 
Світового океану. 

Євген Федорович Шнюков вписав нову сторінку в дослідження мінерально-
сировинної бази України та Світову геологію. Вагомі результати його фундаментальних та 
прикладних досліджень геології Азовського і Чорного морів, комплексних геологофізичних 
досліджень дна Світового океану відкрили нові перспективи, значно розширили залізорудну 
базу півдня України, відкрили значний нафтогазовий потенціал дна Чорного моря.  

Свій вклад у геологію зробив і Чебаненко Іван Ілліч, відкрив принципово новий 
об’єкт пошуків родовищ нафти і газу, як джерела розширення паливно-енергетичної бази 
України.  

Фундаментальні дослідження Віталія Івановича Старостенка значно поповнили 
скарбницю Геофізики неоціненними здобутками. Вчений один із перших в СРСР розпочав 
обробку та інтерпретацію геофізичних даних на ЕОМ. Його дослідження будови родовищ 
корисних копалин Красноярського краю, верхньої мантії північної частини Індійського й 
Атлантичного океанів, Чорного моря, шельфу Гвінеї тощо - примножили вітчизняні наукові 
здобутки.  

Значне місце у плеяді відомих світових науковців займають цьогорічні ювіляри, 
відомі російські вчені: Леонід Євгенович Собісевич та Сергій Петрович Алексєєв.  

Леонід Євгенович Собісевич плідно працює за пріоритетними науковими напрямами: 
гідроакустикою, прикладною геофізикою, гідрофізикою. Основні винаходи російського 
ученого втілені у зразках озброєння, техніці російського Військово-морського флоту, 
космічній та авіаційній техніці.  

Сергій Петрович Алексєєв, видатний вчений в галузі військової гідрографії, 
гідрометеорології та океанографії, має величезний авторитет як серед промисловців Санкт-
Петербургу та Військово-морського флоту, так і серед світової наукової громадськості.  

ББаажжааєєммоо  ууссіімм  ююввіілляярраамм  ммііццннооггоо  ззддоорроовв’’яя,,  щщаассттяя,,  ввттііллеенннняя  ннааууккооввиихх  ззааддуумміівв!!   ХХаайй  
ннаассттууппнніі  ррооккии  ппррииннооссяяттьь  ууссппііхх,,  яяккиийй  яяссккррааввоо  ооссввііттллююввааттииммее  жжииттттєєввиийй  шшлляяхх!!   

ДДоо  ууввааггии  ннаашшиихх  ччииттааччіівв  ммии  ппррооппооннууєєммоо  ккооррооттккіі  ннааррииссии  ннааууккооввооїї,,  ннааууккооввоо--
ооррггааннііззааццііййннооїї  ттаа  ггррооммааддссььккооїї  ддііяяллььннооссттіі  цциихх  ввччеенниихх  іі  ннааууккооввиихх  ууссттаанноовв,,  вв  яяккиихх  ззррооббллеенноо  
ссппррооббуу  ввііддооббррааззииттии  їїхх  ннааййвваажжллииввіішшіі  ззддооббууттккии  уу  ССввііттооввіійй  ннааууцціі..  

ЗЗ   ппооввааггооюю ,,  ррееддааккццііййннаа   ккооллеегг ііяя   


