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23 листопада 2020 року пішов з життя видат
ний ученийгеохімік, ерік михайлович галі
мов, доктор геологомінералогічних наук, ака
демік ран, директор (в останні роки науковий 
ке рівник) Інституту геохімії та аналітичної хі
мії ім. в.І. вернадського ран, лауреат премії 
імені в.І. вернадського (1984), кавалер орде
нів Пошани (1999) і Знак Пошани (1986), ме
далі альфреда трейбса міжнародного геохі
мічного товариства (2004), лауреат державної 
премії російської Федерації в галузі науки і 
техноло гій (2016), Золотої медалі імені в.І. вер
надсь кого (2018).

ерік михайлович галімов народився 29 лип
ня 1936 р. у м. владивосток. 1959 року закінчив 
факультет геології, геохімії та геофізики мос
ковського інституту нафтохімічної і газової про
мисловості ім. І.м. губкіна (нині російський 
державний університет нафти і газу ім. І.м. губ
кіна). 1965 року захистив кандидатську ди сер
тацію "Применение массспектрометрии для 
изучения влияния процессов поверхностного 
выщелачивания на изотопный состав углерода 
карбонатов" на здобуття наукового ступеня 
кандидата геологомінералогічних наук; 1970 ро
ку захистив докторську дисертацію "геохимия 
стабильных изотопов углерода". 

упродовж 1966—1972 рр. обіймав посаду ке
рівника організованої ним лабораторії мас
спектрометрії московського інституту нафто
хімічної і газової промисловості ім. І.м. губкі
на. З 1973 року — завідувач лабораторією 
гео хімії вуглецю в геохІ ан срср, яку ство
рив за пропозицією академіка о.П. виногра
дова, в 1992—2015 рр. — директор Інституту 
геохімії та аналітичної хімії ім. в.І. вернад
ського (геохІ) ран, потім його науковий ке
рівник. З 1993 р. — професор московського 
державного університету ім. м.в. ломоносова, 
читав курс з геохімії вуглецю.

ерік михайлович галімов відрізнявся неа
биякою широтою та масштабністю знань і нау
кових інтересів, оригінальністю мислення. 
Його наукові роботи актуальні і популярні в 
багатьох країнах, у тому числі серед фахівців 
україни. неможливо переоцінити його внесок 
у збереження і популяризацію спадщини вели
кого вченого в.І. вернадського, в підтримку та 
розвиток науки.

е.м. галімову належить ряд робіт з методи
ки і техніки масспектрометрії. Значний внесок 
зроблений ним у дослідження проблем нафто
газоутворення. основні праці присвячені  ізо
топногеохімічному вивченню органічної ре
човини і математичному моделюванню еволю
ції осадових басейнів, походженню алмазів, 
походженню та хімічній еволюції Землі, поход
женню місяця. він розробив ізотопнофрак
ційний метод виявлення нафтоматеринських 
порід, що дали початок утворенню нафтових 
покладів. висунув експериментально підтверд
жену гіпотезу утворення алмазів у ході кавіта
ційних процесів у швидкорухливій магмі.

розвинув новий науковий напрям — ізотоп
на біогеохімія в руслі ідей в.І. вернадського 
про фракціонування ізотопів живою речови
ною. Під його керівництвом отримано багато з 
відомих у світі експериментальних даних сто
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совно розподілу ізотопів у біомолекулах, уста
новлено здатність ферментних систем до зако
номірного розподілу ізотопів.

у роботах з проблеми алмазоутворення він зі 
співробітниками встановив зв’язок ізотопного 
складу алмазів з парагенезисом мінеральних 
включень, довів ізотопну неоднорідність вуг
лецю в мантії, роль рухомого флюїду в алмазо
утворенні.

е.м. галімов вперше висловив уявлення про 
вуглистохондритове походження верхньої обо
лонки Землі. висловив ідею економічної ви
правданості доставки з місяця екологічно чис
того палива гелій3 для вирішення енерге
тичних проблем Землі.

ерік михайлович галімов — видатний уче
ний в області геохімії, засновник школи "гло
бальний цикл вуглецю: мантія — кора — оке
ан — атмосфера". Був ініціатором і керівни ком 
програм дослідження місяця і доставки речо
вини з одного із двох супутників марса — Фо
боса. Займався проблемами геохімії осадової 
оболонки, гідрохімії; вів геологогеохімічні і 
екогеохімічні дослідження дна світового океа
ну; був учасником і керівником морських екс
педицій (1976, 1990—1992, 1997, 2006 тощо). 

автор понад 500 наукових публікацій, моно
графій (три з яких перевидано в сШа), одно 
го відкриття ("ядерноспіновий ізотопний 

ефект", спільно з а.л. Бучаченко, Ю.м. мо 
ліним і р.З. сагдєєвим), кількох винаходів. 

Президент міжнародної асоціації геохімії і 
космохімії (2000—2004), голова наукової ради 
ран з проблем геохімії, голова комітету з ме
теоритів ран, голова комісії з розробки нау
кової спадщини академіка в.І. вернадського; 
член Президії ран (2002—2013) і бюро відді
лення наук про Землю ран, член океаногра
фічної комісії ран, секції геологогеофізичних 
наук, Бюро ради ран з космосу.

головний редактор журналу "геохімія" (з 
2005), член редколегій міжнародних журналів 
Astrobiology, Chemical Geology, Isotopes in Health 
and Environmental Studies.

не стало талановитого вченого, людини, не
скінченно відданої науці, одного зі світових 
лідерів сучасної геохімії вуглецю. Це важка 
втрата не тільки для геохІ ран, російської 
академії наук, але і для всієї світової геологіч
ної спільноти. 

світла пам’ять про еріка михайловича галі
мова, видатного вченого, успішного керівника 
назавжди збережеться в серцях всіх, хто спіл
кувався та працював з ним.
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