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Олександр Валентинович Чепіжко – 
відомий в Україні фахівець в області 
мінералогії, морської геології, геофізики та 
тектоніки, доктор геологічних наук, 
професор кафедри загальної та морської 
геології геолого-географічного факультету 
Одеського національного університету ім. 
І. І. Мечникова. 

Олександр Валентинович народився 3 
лютого 1952 р. в с. Безименка, Татарбунарського 
району Одеської області. В 1967 р. він 
закінчує середню школу в с. Миколаївка, 
Білгород-дністровського району, Одеської 
області і поступає до Одеського морехідного 
училища ММФ, де навчається до 1971 р. 

Свою трудову діяльність Олександр Валентинович розпочав у 
1972 р. на посаді моториста Чорноморського морського пароплавства. 

Бажання мати вищу освіту змусило його наполегливо готуватися до 
іспитів і у 1973 р. він стає студентом геолого-географічного факультету 
ОДУ ім. І. І. Мечникова. Після закінчення цього вузу в 1978 р. Олександр 
Валентинович працює на посаді молодшого наукового співробітника 
Одеського відділення Морського гідрофізичного інституту АН УРСР, а в 
1979 р. переходить до Одеського державного університету і працює на 
посаді інженера (1983 р.). 

Потяг до наукової діяльності бере верх і у 1980 р. О. В. Чепіжко 
поступає до аспірантури ОДУ ім. І. І. Мечникова, де навчається під 
керівництвом професора І. В. Носирєва. 

Після захисту кандидатської дисертації на тему: «Акцесорні 
мінерали гранітів центральної частини Українського щита» він здобуває 
науковий ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук та розпочинає 
викладацьку і наукову діяльність в університеті спочатку на посаді 
молодшого наукового співробітника (1983–1986 рр.), наукового 
співробітника (1987–1988 рр.), старшого наукового співробітника (1988–
1989 рр.), завідуючого сектором університету (1989–1991 рр.) та 
провідного наукового співробітника (1991–1993 рр.). 

З 1993 р. О. В. Чепіжко – доцент ОДУ, в цьому ж році він поступає 
до докторантури ОДУ (нині ОНУ) ім. І. І. Мечникова за спеціальністю 
04. 00. 10 – «геологія океанів і морів». Дисертаційна робота «Система 
моніторингу геодинамічних зон шельфу Чорного моря – теорія, методи, 
моделі» представлена на здобуття наукового ступеню доктора геологічних 



наук була захищена на спецраді Д. 26.162.04 при ІГН НАН України у 
2005 р. З 2006 р. О. В. Чепіжко – професор кафедри загальної та морської 
геології Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова [1–2]. 

Скарбниця наукових напрацювань професора О. В. Чепіжко 
нараховує близько 120 друкованих наукових праць. Коротенький аналіз 
його робіт свідчить про багатовекторність інтересів вченого. Серед його 
робіт на особливу увагу заслуговують наступні: «Кадастры и атласы карт 
медико-геологических аномалий на территории Одесской области» (1991), 
«Мониторинг тектонических напряжений зоны шельфа в пределах 
Скифской плиты методами сейсмотомографии» (1996), «Мониторинг 
напряженного состояния в структурно-тектонических полях (на примере 
изучения северо-западной части Скифской плиты)» (1997), «Моніторинг 
механічних напружень у геотектонічних зонах» (2000), «Філогенія 
акцесорних мінералів (магматичні породи)» (2001), «Приоритетные 
направления нефтегазопоисковых работ на Черноморской акватории 
Украины с позиций тектоники литосферных плит» (2001), «Мониторинг 
геологического объекта как инструмент решения экологических проблем 
Украинского побережья Черного моря» (2001), «Особенности геодинамики 
и тектоники акваториального обрамления Северочерноморской 
континентальной окраины» (2002), «Необходимость эколого-
геологического мониторинга динамики формирования современных 
отложений на шельфе Черного моря» (2004), «Моніторинг екологічних 
систем рекреаційних зон Чорноморського регіону України» (2002), 
«Основи екологічної геології» – (конспект лекцій) (2002), «Необходимость 
эколого-геологического мониторинга динамики формирования 
современных отложений на шельфе Черного моря» (2004), «Еколого-
статистична модель розподілу елементів-токсікантів в донних відкладах 
північно-західної частини Чорного моря» (2004), «Парагенетические 
ассоциации элементов в донных отложениях древнечерноморского 
возраста переходной зоны от северо-западного шельфа к глубоководной 
впадине Черного моря» (2005), «Тренд-анализ рельефообразующих 
факторов территории северо-западного шельфа Черного моря» (2005) та 
інші [1]. 

Олександр Валентинович Чепіжко приймає активну участь у 
громадській діяльності. Він голова Одеського осередку Українського 
мінералогічного товариства, член редколегії наукового журналу «Записки 
Українського мінералогічного товариства», член «Спілки геологів 
України» та Міжнародної організації «International Network of Engineers 
and Scientists» (INES) [1–2]. 

За наполегливу працю спрямовану на розвиток геологічної науки в 
Україні О. В. Чепіжко у 2004 р. нагороджений срібним знаком «Спілки 
геологів України». 
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