
ISSN 1815-8277. Гідроакустичний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану). 2011. №8 

 

 100

ІІвваанноовв  ВВііттаалліійй  ООллееккссааннддррооввиичч  
 

Віталій Олександрович Іванов - відомий в 

Україні та за її межами учений-океанолог, організатор 

науки, який займається дослідженням океанологічних 

процесів, організацією океанологічного моніторингу і 

розробкою основ комплексного вивчення ресурсів 

шельфу. Доктор фізико-математичних наук (1989), 

професор (1992), академік НАН України (2009), 

Заслужений діяч науки і техніки України (2000), 

директор Морського гідрофізичного інституту НАН 

України (з 2000), директор СКТБ МГІ НАН України 

(з 1994), президент Чорноморської штаб-квартири 

Міжнародної академії інформатизації, заступник 

директора Чорноморської філії Московського 

державного університету з наукової роботи, Лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки (2000), кавалер ордену «За заслуги» ІІІ 

ступеня, володар Міжнародної премії ООН з інформатології ім. І.І. Юзвишина” і Золотої 

медалі “Академик И.И. Юзвишин” (2001). 

Іванов В.О. народився 4 вересня 1946 року в м. Моршанську Тамбовської області 

(Росія). Навчався у Туапсинському гідрометеорологічному технікумі. Після його закінчення 

кілька років працював в 507-му експедиційному гідрографічному загоні у м. Баку до 1974 р. 

Вищу освіту здобув в Азербайджанському державному університеті на механіко-

математичному факультеті. У 1974 р. Віталій Олександрович вступив до аспірантури 

географічного факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, а в 

1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Експериментальні дослідження 

термічної структури і внутрішніх хвиль в Каспійському морі» і в 1978 р. почав працювати в 

Морському гідрофізичному інституті. У 1988 р. захистив докторську дисертацію на тему 

«Середньомасштабна динаміка вод у південних морях: сучасне уявлення», в 1991 р. створив 

та очолив відділ гідрофізики шельфу. В 1992 р. В.О. Іванов став заступником директора 

Морського гідрофізичного інституту з наукової роботи, в 1994 р. призначений директором 

Спеціального конструкторсько-технологічного бюро інституту, з 2000 року виконує 

обов’язки директора Інституту. 

Віталій Олександрович Іванов - знаний у нашій країні та за її межами океанолог, 

талановитий організатор науки. Спектр його наукових інтересів - дослідження океанічних 

процесів та екологічний моніторинг, розробка засад комплексного використання ресурсів 

шельфу і захист прибережної зони Чорного й Азовського морів.  
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Дослідження Віталія Олександровича характеризуються комплексністю і системністю 

підходу до питань діагностики та прогнозування стану морського й океанічного середовищ, 

умінням ставити і розв’язувати проблеми на перехресті наукових напрямів. 

Під керівництвом В.О. Іванова створено систему моніторингу гідрофізичних полів у 

прибережних районах Чорного моря, яка може використовуватися для моніторингу та 

контролю нафтових розливів з метою запобігання аваріям і мінімізації спричинених ними 

збитків, а також систему інтегрованого управління прибережною зоною. Ці системи 

передбачають розробку скоординованої стратегії розміщення екологічних, соціокультурних 

та промислових ресурсів для збереження, відновлення і сталого розвитку прибережної зони. 

У науковому доробку Віталія Олександровича 320 наукових праць, опублікованих у 

вітчизняних і зарубіжних виданнях, зокрема 14 монографій, 2 підручники, 5 навчальних 

посібників. Під керівництвом Віталія Олександровича підготовлено і захищено 12 

кандидатських і 2 докторські дисертації. 

Учений веде активну науково-організаційну роботу як директор Морського 

гідрофізичного інституту НАН України, директор СКТБ МГІ НАН України, завідувач 

відділу гідрофізики шельфу, заступник голови Спеціалізованої ради із захисту докторських 

дисертацій за фахом «Геофізика» тощо. Він також є заступником голови Вченої ради МГІ 

НАН України, членом Координаційної ради з пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки «Збереження навколишнього середовища і сталий розвиток», заступником голови 

науково-технічної та економічної рад при Севастопольській міській держадміністрації, 

почесним президентом Чорноморської штаб-квартири Міжнародної академії інформатизації. 

Віталій Олександрович - заступник головного редактора «Морского гидрофизического 

журнала», головний редактор збірника «Екологічна безпека прибережної та шельфової зон і 

комплексне використання ресурсів шельфу», член редколегії "Морського екологічного 

журналу". 

Упродовж 1995–2001 років В.О. Іванов був головою Науково-технічної ради з 

програми «Екологічна безпека прибережної та шельфової зон і комплексне використання 

ресурсів шельфу», заступником голови Науково-технічної ради з програми «Світовий океан» 

Міністерства освіти і науки України, науковим керівником бюджетних проектів НАН 

України «Шельф», «Геоеко», «Ресурси шельфу». 

В.О. Іванов брав активну участь в організації у Севастополі філіалу одного з 

найпрестижніших вищих навчальних закладів світового рівня — Московського державного 

університету ім. М.В. Ломоносова. Як заступник директора Чорноморської філії МДУ з 

навчальної і наукової роботи, він концентрує зусилля на спільному проведенні науково-

дослідних робіт з Національною академією наук України, Океанологічним центром НАН 

України. Віталій Олександрович — керівник Міждисциплінарної наукової лабораторії МДУ 

«Динамічні процеси в Чорному морі та їхній вплив на екологічний стан прибережної зони», 

член Ради МДУ ім. М.В. Ломоносова. 


