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ЄЄррееммєєєєвв   ВВааллеерріійй   ММииккооллааййооввиичч   
 

Єремєєв Валерій Миколайович, видатний 

вчений-океанолог, перший в історії НАН України 

академік за спеціальністю "Океанологія", доктор 

фізико-математичних наук, професор, генеральний 

директор Океанологічного центру, 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 в галузі 

геології, геохімії, геофізики і гідрофізики, лауреат 

премії уряду Російської Федерації в галузі науки і 

техніки, Почесний доктор РАН.  

Народився 12 січня 1942 р. у Саратові.  

Закінчив фізичний факультет Ростовського-на-

Дону державного університету у 1964 році.  

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.  

Він є учнем Василя Миколайовича Маркелова, академіків АН УРСР Аркадія 

Георгійовича Колесникова й Бориса Олексійовича Нелєпо.  

Валерій Миколайович збагатив вітчизняну та світову океанологію створенням 

наукових основ, методів і засобів ізотопної океанографії у зв'язку з проблемою 

радіоактивного забруднення морського середовища й розвитку атомного флоту; вивченням 

фізико–хімічних аспектів взаємодії океану та атмосфери; розробкою загальної концепції й 

інформаційно–аналітичних технологій дослідження динаміки вод і переносу речовин у 

морських екосистемах за допомогою природніх і штучних океанографічних трасерів; 

результатами комплексних досліджень динаміки й багаторічної мінливості стану аеробної й 

анаеробної зон Чорного моря; розробкою теорії й методів моделювання морських еколого–

економічних систем у завданнях інтегрованого керування прибережними зонами й ін.  

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. 

З 2000 року Валерій Миколайович очолює Інститут біології південних морів імені 

А.О. Ковалевського НАН України. Саме прихід в Інститут біології південних морів 
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океанолога й гідрофізика-ядерника привніс у наукові дослідження найстарішої на всьому 

просторі СНД гідробіологічної установи нові підходи до вивчення ряду існуючих 

біологічних напрямків, оригінальні ідеї з реструктуризації інституту. 

Валерій Миколайович Єремєєв став активно популяризувати роботи вчених інституту 

і результати не забарилися: уперше за багато років існування установи вже 10 його 

співробітників отримали Державні премії України в галузі науки й техніки.  

У власність Інституту південних морів було повернуто та переустатковано за останнім 

словом науки й техніки науково-дослідницьке судно "Професор Водяницький". Перші 8 

рейсів в акваторії Чорного моря за останні два роки зробили вагомий внесок вітчизняних 

учених у сталий розвиток морегосподарського комплексу України. 

Вагомий внесок Єремєєва В.М. у науково-організаційне, суспільне і політичне життя 

України та Чорноморського регіону. Він член Бюро Відділення наук про Землю та Бюро 

Відділення загальної біології НАН України, голова координаційної ради із створення 

національного компонента глобальної системи спостережень Чорного моря, член 

координаційної ради з підготовки та видання національного атласу України, член Комітету з 

Державних премій України в галузі науки й техніки, голова комісії з проблем Світового 

океану, представник України у виконавчому комітеті Міжурядової океанографічної комісії 

(МОК) ЮНЕСКО, президент регіонального Чорноморського комітету МОК ЮНЕСКО, член 

спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій в МГІ НАН України та ІнБПМ НАН 

України. 

Валерій Миколайович - автор понад 500 наукових праць, у тому числі 19 монографій.  

Нині він головний редактор "Морського екологічного журналу", заступник головного 

редактора журналу "Геоiнформатика", член редколегій низки академічних видань. 

Наукова і суспільна діяльність академіка В.М. Єремеева гідно оцінена науковим 

співтовариством і державними органами. В 2007 році Валерій Миколайович нагороджений 

орденом "За заслуги" III ступеня, а в 2011 р. - ювілейною медаллю МОК ЮНЕСКО за 

видатний внесок у розвиток світової океанографії з нагоди 50-річчя цієї організації. 

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. 


