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Заслужений діяч науки УРСР, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук,
професор.

Народився 19 листопада 1936 р. у с. Зібранівка Сня-
тинського району Івано-Франківської області в
родині хліборобів. Батько Семен Миколайович і

мама Ганна Василівна були освіченими як на той час
людьми, тато вільно володів українською, польською,
німецькою мовами. Яремійчуки мали чималий шмат
поля, яке у 1947 р. забрали в колгосп. Сестра Наталка
(1931 року народження) все життя пропрацювала агро-
номом у колгоспі.

Після закінчення семирічної школи юнак навчався
у Дрогобицькому нафтовому технікумі (1950–1954),
а пізніше, у 1954–1959 рр. — на нафтовому (гірничопро-
мисловому) факультеті Львівської політехніки. І там,
і там Роман отримав дипломи з відзнакою. На вибір про-
фесії вплинуло переважно те, що під час навчання можна
було отримувати велику як на ті роки стипендію, за яку
можна було прожити.

Після закінчення Львівської політехніки з літа 1959 до
грудня 1966 року Роман Семенович працював у системі
нафтової і газової промисловості на посадах помічника
бурильника, виконроба вишкомонтажного цеху, інжене-
ра, старшого інженера, начальника дільниці буріння, на-
чальника виробничо-технічного відділу та заступника
директора Бориславської контори розвідувального
буріння в тресті «Західбурнафтогаз» (м. Борислав).

Це були роки виробничого засвоєння практичних знань,
без яких подальша наукова робота була б не такою плідною.

З грудня 1966 р. до червня 1969 р. Роман Яремійчук
навчався в аспірантурі Всесоюзного науково-дослідного
інституту бурової техніки у Москві, де захистив кандидат-
ську дисертацію під науковим керівництвом професора
М. С. Тимофєєва. У цьому ж інституті до липня 1976 р.
він завідував відділом промислових випробувань. З 1976 р.
і до сьогодні працює в Івано-Франківському інституті
нафти і газу (нині Івано-Франківському національному

технічному університеті нафти і газу): спершу на посаді
проректора з наукової роботи (1976–1984), а згодом —
завідувача двох кафедр та декана двох факультетів.

У 1982 р. Роман Семенович захистив докторську
дисертацію, і в 1984 році йому присвоїли вчене звання
професора. Упродовж 1993–2006 рр. очолював кафедру
«Морські нафтогазові споруди», а у 2002 р. був обраний
деканом спільного факультету морських нафтогазових
технологій, створеного наказом МОН України (Івано-
Франківський національний технічний університет
нафти і газу та Національна академія природоохоронно-
го та курортного будівництва, м. Сімферополь).

Р. С. Яремійчук — автор 54 книг (монографії, підруч-
ники, навчальні посібники, довідники, словники), що
видавалися в Україні, Росії, США, Польщі та Китаї; більш
як 300 наукових статей, 166 винаходів і понадІз дружиною Кристиною Григорівною 
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100 публікацій у газетах та журна-
лах України. Під його науковим ке-
рівництвом захищено 18 кандидат-
ські та дві докторських дисертації.
Створені на основі винаходів Романа
Семеновича технології та обладнан-
ня знайшли широке застосування у
багатьох країнах світу при бурінні,
освоєні свердловин та у процесі їх
експлуатації.

Роман Яремійчук — дійсний
член Наукового товариства ім. Шев-
ченка (2002), академік і віце-прези-
дент Української нафтогазової ака-
демії (1992), дійсний член Російської
академії природничих наук імені
В. Вернадського (1997), Білоруської
гірничої академії (1997), Кримської
академії наук (2005), член чотирьох
редколегій науково-виробничих
журналів в Україні та двох за кордоном (Великобританія
— «Kooltubing Times»; «Азербайджанское нефтяное ха-
зяйство»), член колегії Державного комітету України із
запасів корисних копалин, член двох спеціалізованих рад
із захисту кандидатських і докторських дисертацій,
призначався членом експертної ради ВАК України.

У 1977–2002 рр. його обирали головою президії
Івано-Франківської обласної ради науково-технічних
товариств, у 1991–2002 рр. — головою опікунської ради
Української гімназії у м. Івано-Франківську, головою
Івано-Франківського відділення НТШ (1996–2004).
З 2006 р. він є заступником голови Кримського від-
ділення НТШ.

Р. С. Яремійчук нагороджений медалями «За трудо-
вую доблесть» (1974), «За доблестный труд» (1976), орде-
ном «За заслуги» ІІІ ступеня (2006), срібною медаллю
ім. В. І. Вернадського (2003, РАЄН), почесною медаллю
ім. А. Ейнштейна «За значний вклад у науку й інженерію
(Колумбійський університет, США, 2009), почесними
відзнаками НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорномор-
нафтогаз», ДК «Укргазвидобування». Також нагородже-
ний 13-ма золотими, срібними та бронзовими медалями
ВДНГ СРСР,сімома дипломами першого та другого ступенів
ВДНГ УРСР, медаллю «За открытие недр» та медаллю

Лучицького «За відкриття надр», медаллю «Будівни-
чий України» Всеукраїнського товариства «Просвіта»
ім. Т. Шевченка, Почесним знаком Національної академії
природоохоронного та курортного будівництва «За за-
слуги перед академією». Лауреат премії Мінвузу СРСР
(1981) та Мінвузу УРСР (1982) — за цикл наукових робіт
та монографій, лауреат премії імені Емануїла Чекалюка
Української нафтогазової академії за цикл підручників
з нафтогазової справи українською мовою.

Про свої студентські роки Роман Семенович згадує з
приємністю і стверджує, що отримані в інституті знання
допомогли йому швидко адаптуватися у виробничій
діяльності. Надовго випускникові Львівської політехніки
запам’яталися лекції з хімії професора К. Михалевича,
доцентів-викладачів математики, нафтового обладнання
та підземної гідравліки І. Мейзлера, І. Г. Узумова та
Н. П. Лещія. Добру згадку зберіг він і від поїздок у кол-
госпи Кіровоградської області (1955 і 1956), від геологіч-
ної (доценти Галина Первакова та Галина Іванова) та гео-
дезичної практики (доцент Базидевич), великою повагою
студентів користувався ректор інституту Микола Макси-
мович.

Після закінчення інституту Роман Яремійчук довго
підтримував зв’язки з доцентами І. Г. Узумовим, профе-
сором Д. Ю. Мочернюком, доцентом Н. П. Лещієм.

Постійними захопленнями Романа Семеновича
завжди були й залишаються поезія, музика, театр, тим
більше, що із мистецтвом пов’язане життя всієї родини
Яремійчуків. Його дружина Кристина Григорівна —
піаністка. Донька Ольга закінчила Львівський універ-
ситет ім. І. Франка та Академію класичного танцю і за-
раз працює артисткою балету у Львівському національ-
ному академічному театрі опери та балету ім. Соломії
Крушельницької. Роман Семенович має двох онучок
Христину і Ґабріелу, двох онуків — Михася та
Дмитрика.

Життєве кредо Романа Яремійчука — «Коли працюєш,
ніколи не відкладай роботу на завтра», «Не кривдь людей»,
«Коли можеш — допомагай людям, особливо у скрутну для
них годину».

Група студентів Кримського факультету морських нафтогазових технологій, 2009 р.
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