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Роману
Семеновичу
Яремійчуку –
19 листопада 2016 року Яремійчуку Роману Семеновичу виповнилося 80 років.
Народився Роман Семенович 19 листопада
1936 року в селі Зібранівка Снятинського району Івано-Франківської області. Закінчив з відзнаками Дрогобицький нафтовий технікум
(1950-1954), газонафтопромисловий факультет
Львівського політехнічного інституту (19541959), після якого отримав диплом гірничого
інженера за спеціальністю «Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ».
Працював на різних інженерних посадах
до грудня 1966 р. (помічник бурильника, прораб вишкомонтажного цеху, старший інженер
тематичної партії в тресті «Львівнафтогазрозвідка», старший інженер, начальник дільниці буріння, начальник виробничо-технічного відділу,
заступник директора контори розвідувального
буріння та в.о. головного інженера тресту
«Західбурнафтогаз» (м. Борислав Львівської
області).
Навчався в очній аспірантурі Всесоюзного
науково-дослідного інституту бурової техніки
«ВНДІБТ» м. Москви (грудень 1966 – червень
1969), а після захисту дисертації 10 років завідував відділом промислових випробувань цього
ж інституту.
У липні 1976 був запрошений на роботу до
Івано-Франківського інституту нафти і газу
(нині Національний технічний університет нафти і газу), де працював проректором з наукоISSN 1993–9965 print
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вої роботи (1976-1984), завідувачем кафедр
прогресивних технологій нафтогазовидобування (1984-1991); деканом факультету підвищення кваліфікації (1988-1991), завідувачем кафедри «морські нафтогазові споруди» (1993 до
2010.), деканом спільного факультету нафтогазових технологій (у Криму). З 2010 до квітня
2014 року був радником Голови правління ДАТ
«Чорноморнафтогаз».
Захистив у 1969 р. кандидатську дисертацію «Исследование усталостной прочности
стенок скважин с учетом температурных условий, возникающих при бурении», у 1982 р. докторську дисертацію «Совершенствование технологии освоения скважин путем управления
состоянием приствольной зоны».
3 1992 року академік Української нафтогазової академії (УНГА) і її віце-президент, іноземний член Російської академії природничих
наук ім. В.Вернадського (1997), дійсний член
Білоруської гірничої академії (1999), член
Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ)
(1999), дійсний член НТШ (2002).
Впродовж 27 років (з 1978 р.) очолював
Івано-Франківську обласну організацію наукових та інженерних товариств, 14 років був
Головою опікунської спостережної ради Української гімназії в м. Івано-Франківську (19902002), був першим керівником та організатором Івано-Франківського відділення НТШ
(1999-2003).
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Яремійчук Роман Семенович – був членом
двох спеціалізованих рад з захисту кандидатських і докторських дисертацій (в м. Івано-Франківську та м. Києві, пізніше в м. Івано-Франківську та м. Сімферополі), входив до складу експертної ради ВАК України, входить до складу
редакційних рад чотирьох наукових журналів в
Україні, член редколегії журналу «Азербайджанское нефтяное хозяйство» та член редколегії газети «Кримська світлиця», член колегії
Державної комісії України по запасах корисних
копалин.
Під науковим керівництвом Р.С. Яремійчука захищено 20 кандидатських та дві докторські дисертації.
Яремійчук Р.С. автор та співавтор 61 книги, серед яких монографії, довідники, енциклопедії, двомовні словники, з яких 36 українською мовою брошури, підручники та навчальні
посібники з грифом Міністерства освіти та науки України (МОНУ), виданих в Україні, Росії,
США і Польщі, понад 300 наукових статей, 167
винаходів, більше 100 публікацій у газетах та
громадсько-політичних журналах.
Рецензував безліч книг (підручників, енциклопедій, монографій), виданих в Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Києві, Донецьку,
Мінську та Тюмені.
Нагороджений медаллю «За открытие
недр» (1988), медаллю імені Лучицького «За
відкриття надр» (1996), грамотою Президії
Верховної Ради УРСР (1978), має 13 золотих,
срібних та бронзових медалей ВДНГ СРСР,
7 дипломів 1-го та 2-го ступенів ВДНГ УРСР,
Срібною медаллю ім. Вернадського Російської
академії природничих наук (РАПН). Є лауреатом конкурсу за кращу наукову роботу Мінвузу
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СРСР (1981), лауреатом конкурсу Мінвузу
УРСР (1982) за цикл робіт, опублікованих у
двох монографіях, лауреатом конкурсів УНГА
(1996, 2000) за підручники з грифом МОНУ,
пам'ятним знаком «Гвардія революції» (2005).
Почесні звання: заслужений діяч науки
УРСР (1988), почесний нафтовик СРСР (1986),
почесний працівник «Укргазпрому» (1993), заслужений працівник ДАТ «Чорноморнафтогаз»
(2005).
Ось такий життєвий шлях доктора технічних наук, професора, академіка і віцепрезидента Української нафтогазової академії
Яремійчука Р.С., того, хто ніколи не заздрить
досягненням інших й намагається допомагати
тим, хто потребує його допомоги, хто самовіддано працював і працює так, як привчили його
батьки ще з дитинства. Тому далеко не кожна
людина, досягнувши поважного віку, може пишатись більшими, ніж у шановного ювіляра
досягненнями.
Знають професора Яремійчука Р.С. не
тільки в Україні, але й поза її межами як видатного фахівця, науковця, Учителя з великої літери. Сподіваємось, що ми ще довго будемо відчувати радість і задоволення від спілкування з
цією непересічною особою.
Бажаємо Вам, Романе Семеновичу, доброго здоров’я, благополуччя та довгих років
активного життя!
МНОГАЯ ЛІТА!

Друзі, колеги по роботі,
редакція журналу
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