
77грудень 2015 р. Вісник аграрної науки

 
Ювілеї

віце-президента —  головно-
го  вченого  секретаря НААН. 
А.С. Заришняк здійснює орга-
нізацію  і  координацію роботи 
підрозділів  апарату Президії 
НААН,  загальне  керівництво 
відділеннями  та  науковими 
установами  НААН;  організа-
ційно-методичне  керівництво 
діяльністю Відділення  земле-
робства, меліорації та механі-
зації НААН. 
Під  його  керівництвом 

успішно  захищено  12  канди-
датських  і  1  докторську  ди-
сертації.
А.С.  Заришняк  проводить 

плідну  наукову,  науково-ор-
ганізаційну  та  громадську ді-
яльність. Він є членом вченої 
ради та спеціалізованої вченої 
ради Д26.360.01 Інституту біо - 
енергетичних культур  і цукро-
вих  буряків  НААН,  членом 
редакційних  колегій наукових 
збірників і журналів «Цукрові бу-
ряки» і «Вісник аграрної науки».
Ним опубліковано 171 на-

укову  працю,  зокрема 7  кни-
жок.  Разом  зі  співавторами 
А.С. Заришняк підготував 8 на-
ціональних стандартів України, 
отримав  12  авторських  сві-
доцтв і патентів.
За активну наукову та науко-

во-організаційну діяльність уче-
ний  нагороджений Почесною 
грамотою  УААН  (2005  р.), 
Почесною грамотою Верховної 
ради України (2015 р.), удосто-
єний Почесної відзнаки УААН 
(2010 р.),  звання Заслуженого 
діяча  науки  і  техніки  України 
(2012 р.), лауреата Державної 
премії  України  в  галузі  науки 
і техніки 2014 року (2015 р.). 
Щиро  вітаємо  Анатолія 

Семеновича з 60-річчям, зичи-
мо йому міцного  здоров’я  та 
нових успіхів на науковій ниві.

Колектив апарату  
Президії НААН

29 грудня 2015 р. виповни-
лося 60 років академіку НААН, 
професору, доктору сільсько-
господарських наук, віце-прези-
денту — головному вченому се-
кретарю Національної академії 
аграрних наук України Анатолію 
Семеновичу Заришняку.
Народився ювіляр у 1955 р. 

в  с. Коболчин Соки рянського 
району Чернівецької  області. 
Після закінчення середньої шко-
ли та служби в армії  у 1977 р. 
він  вступив  до  Української 
ордена Трудового Червоного 
Прапора сільськогосподарської 
академії (факультет агрохімії і 
ґрунтознавства),  яку  закінчив 
у  1982 р. Трудову діяльність 
Анатолій Семенович розпочав 
в  Інституті  цукрових  буряків 
УААН  (нині  Інститут біоенер-
гетичних  культур  і  цукрових 
буряків НААН),  працював на 
посаді  інженера-аналітика  і  в 
1984  р.  вступив  до  аспіран-
тури при  інституті. У  1989 р. 
А.С. Заришняк  захистив  кан-
дидатську  дисертацію.  Ним 
започатковано новий науковий 
напрям — комплексний підхід 
до  вдосконалення  методик 
оцінки  сучасного  агроеколо-
гічного стану земель сільсько-
господарського призначення. 
Анатолій Семенович розробив 
теоретичні  і  практичні  осно-
ви високопродуктивного  зем-
леробства  в  нових  умовах 
господарювання,  біологічні  й 
агроеко логічні принципи фор-
мування  сівозмін,  системи 
управління  родю чістю  ґрун-
тів. За його  ініціативою запо-
чатковано новий для України 
напрям —  поєднання  засто-
сування макро-  і мікродобрив 
за передпосівної обробки на-
сіння та позакореневого вико-
ристання їх на культурі буряків 
цукрових.
У 1996 р. А.С. Заришняк за-

хистив докторську дисертацію. 

З 1996 по 2008 р. працював за-
відувачем лабораторії агрохі-
мії. Наукова діяльність вченого 
була спрямована на вдоскона-
лення  технологічних підходів 
до екологічно збалансованого 
ведення сільського  господар-
ства на меліорованих землях, 
на розро блення систем управ-
ління  продуктивністю  кислих 
і  солонцевих  ґрун тів  у різних 
ґрунтово-кліматичних  умовах 
зони  бурякосіяння  України. 
Ним  здійснено  оригінальні 
досліджен ня з оптимізації сис-
тем удобрення за локального 
способу внесення мі неральних 
добрив у польових сівозмінах. 
У  2005  р.  А.С.  Заришняк 

отримав наукове звання про-
фесора,  у  2007 р.  його було 
обрано членом-кореспонден-
том УААН. З 2008 по 2011 р.  
А.С. Заришняк працював ака- 
 деміком-секретарем  Від ді-
лення  землеробства,  меліо-
рації  та  агроекології  НААН.  
У 2010 р. його обрано дійсним 
членом  (академіком)  НААН.  
З 2011 р. Анатолій Семенович 
працював  головним  вченим 
секретарем  НААН,  академі-
ком-секретарем  Відділення 
землеробства,  меліорації  та 
механізації  НААН.  З  2014  р. 
й  донині  він  обіймає  посаду 

А.С. ЗАришняку — 60


