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20 вересня 2021 року на 82 році трагічно обір-
валось життя Євгена михайловича Шереме - 
та — доктора геолого-мінералогічних наук, 
професора, відомого ученого у галузі петро-
логії та геохімії, завідуючого відділом геоло - 
гіч них та геохімічних досліджень Інституту 
гео хімії, мінералогії та рудоутворення (Ігмр) 
імені м.П. семененка нан україни, лауреа - 
та дер жавної премії україни в галузі науки і 
техніки.

Євген михайлович Шеремет народився 27 
грудня 1939 р. в м. глухів сумської обл. май-
бутній учений закінчив геолого-марк шей дер-
ський факультет донецького індустріального 
(пізніше політехнічного) інституту. Перший 
геологічний досвід отримав у красноярському 
краї, в хасуртинській партії ужурської геоло-
гознімальної експедиції, що виконувала гео-
логічне картування масштабу 1 : 50 000.

Після закінчення інституту Є.м. Шеремет 
працював у тресті "донбасгеологія" у м. арте-
мівськ, а потім отримав направлення до Чи-
тинського територіального геологічного уп-

равління (Забайкалля), де у Зеленоозерській 
геологознімальній партії комплексної експе-
диції пройшов шлях від старшого техніка-
геолога, геолога до начальника пошукового 
загону.

З 1964 р. наукова діяльність Є.м. Шеремета 
в Іркутському інституті геохімії сибірського 
відділення ан срср була присвячена геохімії 
гранітоїдів. Підсумком досліджень у межах За-
хідного Забайкалля стали публікації статей і 
монографії "Петрология, геохимия и рудонос-
ность гранитоидов молибденового пояса За-
байкалья". 

основою його успішно захищеної кандидат-
ської дисертації на тему "геология и геохимия 
раннемезозойских гранитоидов витим-ка рен-
гского междуречья (северно-Западное Забай-
калье)" стали матеріали, зібрані під час геоло-
гознімальних робіт. 

тривалий час Євген михайлович працював 
у вищих навчальних закладах: макіївському 
інженерно-будівельному інституті, гомельсь-
кому державному університеті імені Францис-
ка скорини, донецькому політехнічному ін-
ституті. Читав курси лекцій з мінералогії, гео-
хімії, петрографії, кристалографії. успішно 
по єднував викладацьку діяльність із активною 
науковою працею.

Підсумком науково-дослідної роботи з гео-
хімії та петрології гранітоїдів, що супроводжу-
валася щорічними польовими дослідженнями, 
став захист у 1988 р. докторської дисертації на 
тему "Эволюция гранитоидного магматизма и 
его геохимические особенности в областях ме-
зозойской и протерозойской тектоно-магма-
тической активизации".

Значну увагу Є.м. Шеремет приділяв підго-
товці молодих фахівців, кандидатів наук. Про-
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тягом багатьох років був членом спеціалізова-
них рад із захисту дисертацій в Інституті фізи-
ки гірничих процесів нан україни та Ігмр 
нан україни.

З 2014 р. Є.м. Шеремет за переводом (че - 
рез бойові дії в м. донецьк) очолював відділ в 
Ігмр нан україни. головними напрямами 
його наукових пошуків були такі: петрологія та 
геохімія, геоелектричні дослідження, розро-
блення технологій прогнозування та оцінки 
перспектив проявів рідкісних і благородних 
металів на території українського щита (уЩ) і 
донбасу тощо. 

останніми роками Є.м. Шеремет займав ся 
вирішенням найактуальніших завдань — оці-
нюванням інвестиційної привабливості рід-
кіснометалево-рідкісноземельних родовищ При-
азовського блоку уЩ, обґрунтуванням еконо-
мічної доцільності створення гірничорудного 
вузла з комплексного видобутку рідкіснозе-
мельних елементів, рідкісних металів і польо-
вошпатової сировини, прогнозуванням від-
криття нових рудопроявів тощо.

Професор Є.м. Шеремет — автор орієнтов-
но 300 наукових статей і 20 монографій. у його 
творчій спадщині 20 художніх творів детектив-
ного жанру, чотири книги мемуарів, зокрема 
про рідний глухів, кілька альбомів зі світлина-

ми криму (див. докладніше "мінералогічний 
журнал". 2010. 32, № 1. с. 99—101; там само. 
2015. 37, № 1. с. 100—101; там само. 2020. 42, 
№ 1. с. 95—97).

За видатні наукові здобутки Є.м. Шеремет 
нагороджений медаллю "За працю і звитягу", 
медаллю імені в.І. лучицького, Почесними 
грамотами Президії нан україни, удостоєний 
звання "Почесний розвідник надр". визнан-
ням високого авторитету було присвоєння вче-
ному звання лауреата державної премії украї-
ни у галузі науки і техніки 2014 року за роботу 
"геохімічні, петрологічні та геофізичні критерії 
прогнозування родовищ корисних копалин 
українського щита".

Євгену михайловичу були притаманні ши-
рока ерудиція, тонке відчуття нового, принци-
повість і вимогливість у поєднанні з умінням 
створити в колективі творчу атмосферу. він 
був прикладом відданості науці, великої пра-
цездатності. Чуйна людина, творча і непере-
січна особистість — таким він залишиться у 
світлій пам’яті рідних, друзів, колег, усіх, хто з 
ним спілкувався.
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