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ВІТАЄМО

80-річчя члена-кореспондента НАН України
Л.В. ЧЕРКЕСОВА 

 Леонід Васильович Черкесов народив-
ся 22 березня 1933 р. у Донецьку. У 1955 р. 
закінчив фізико-математичний факультет 
Ростовського державного університету. Піс-
ля навчання в аспірантурі Морського гідро-
фізичного інституту АН СРСР (Москва) 
під керівництвом члена-кореспондента АН 
СРСР Л.М. Сретенського в 1959 р. захистив 
кандидатську дисертацію. У 1968 р. Лео-
нід Васильович став співробітником Мор-
ського гідрофізичного інституту НАН Ук-
раїни (Севастополь), у якому працює й 
нині, очолюючи відділ теорії хвиль. У 
1969 р. Л.В. Черкесов захистив докторську 
дисертацію, а в 1972 р. — здобув учене 
звання професора за фахом «геофізика». У 
1979 р. його обрано членом-кореспонден-
том НАН України. Лео нід Васильович має 
почесне звання «Заслужений діяч науки і 
техніки України».

Основні напрями наукової діяльності 
Л.В. Черкесова: математичне моделювання 
хвиль у морях та океанах; дослідження 
хвиль цунамі, корабельних хвиль, хвиль в 
обмежених басейнах, процесів генерації по-
верхневих і внутрішніх хвиль; вивчення те-
чій у морі, що генеруються атмосферними 
збуреннями.

У доробку Леоніда Васильовича близько 
500 публікацій. Це статті у вітчизняних та за-
рубіжних виданнях, 13 наукових і 3 навчальні 
монографії з геофізичної гідродинаміки, 7 ат-
ласів термохалинних характеристик Тропіч-
ної Атлантики і згінно-нагінних коливань 
Азовського моря. Монографії Л.В. Черкесова 
«Неустановившиеся волны» (1970), «Гидро-
динамика поверхностных и внутренних волн» 
(1976), «Основы динамики несжимаемой 
жидкости» (1984), «Введение в гидродина-
мику и теорию волн» (1992) є класичними 
працями для викладання у вищій школі.

У 1976–1990 рр. Л.В. Черкесов був науко-
вим керівником Міжвідомчого проекту «Хви-
ля», у рамках якого планували й координува-
ли хвильові дослідження в наукових устано-
вах колишнього СРСР. Упродовж тринадцяти 
років (1980–1993) він очолював севастополь-
ську філію кафедри прикладної математики 
Сімферопольського державного університе-
ту. Понад десять років Леонід Васильович був 
членом Комісії з цунамі Міжвідомчої ради із 
сейсмології та сейсмостійкого будівництва 
(МРССБ) при Президії АН СРСР і Між-
відомчої ради з гідромеханіки при Президії 
АН УРСР. Нині він входить до складу спеціа-
лізованої вченої ради із захисту кандидат-
ських і докторських дисертацій зі спеціаль-
ності «геофізика» Морського гідрофізичного 
інституту НАН України, а також редколегії 
«Морського гідрофізичного журналу».

Під керівництвом Л.В. Черкесова захище-
но 21 кандидатську дисертацію. Він створив 
наукову школу з дослідження хвиль у морях 
та океанах, сім його учнів стали докторами 
фізико-математичних наук.

Наукова громадськість, колеги й учні сер-
дечно вітають Леоніда Васильовича з ювілеєм, 
бажають йому довгих і щасливих років життя, 
міцного здоров’я та нових творчих успіхів.




