
 
Ювілеї

78 грудень 2015 р.Вісник аграрної науки

аграрних університетів. Ним 
розроблено методологічні за-
сади збереження степових 
природних комплексів, опти-
мізації взаємовпливу об’єктів 
природно-заповідного фонду 
та агроландшафтів. За ре-
зультатами наукової діяльнос-
ті він опублікував 208 наукових 
праць, зокрема 5 монографій. 

За заслуги в галузі охоро-
ни природи, наукової та 
еколого-освітньої діяльності 
Віктора Семеновича нагоро-
джено відзнакою Президента 
України — орденом «За за-
слуги» III ступеня (1998) та 
ІІ ступеня (2009), він має 
Почесне звання «Заслужений 
природоохоронець України» 
(2005), його вшановано По-
чесною гра мотою «Лю ди на 
і біосфера» (1985), По чес-
ною відзнакою НААН (2015), 
Почесними грамотами НААН 
(УААН) (1998, 2005, 2010, 
2015), Міністерства культури 
і туризму України (2007), Мі-
ніс терства охорони навколиш-
нього природного середовища  
(2009), Державної служби 
за повідної справи України 
(2005), Херсонської обласної 
державної адміністрації (2005, 
2015), Державного управлін-
ня еколо гії та природних ре-
сурсів у Хер сон ській області 
(2005) та ін.

Щиро вітаємо ювіляра, зи-
чимо йому міцного здоров’я та 
нових успіхів на науковій ниві.

Колективи відділення  
землеробства, меліорації 

та механізації НААН і 
Біосферного заповідника 

«Асканія-Нова» 
імені Ф.Е. Фальц-Фейна 

НААН

Відомому вченому в галузі 
заповідної справи та екології, 
директору Біосферного запо-
відника «Асканія-Нова» іме-
ні Ф.Е. Фальц-Фейна НААН, 
кандидату біологічних наук, 
старшому науковому співро-
бітнику Віктору Семеновичу 
Гавриленку виповнилося 
60 років.

Народився ювіляр 1 груд ня 
1955 р. у с. Шевченкове Бер- 
дянського ра йону Запорізької 
області. Після закінчення 
у 1978 р. біологічного факуль-
тету Дніпропетровського дер-
жавного університету працював 
у Державному лісовому запо-
віднику «Кодри» (республіка 
Молдова) на посаді старшого 
наукового співробітника, а з 
1988 р. — заступником директо-
ра з наукової роботи. У 1987 р.  
В.С. Гавриленко отримав сту-
пінь кандидата біологічних 
наук, у 1994 р. йому присво-
єно наукове звання старшого 
науко вого співробітника. 

У 1990 р. Віктор Семенович 
очолив Біосферний запо-
відник «Асканія-Нова». Він 
провів значну роботу з укрі-
плення матеріально-технічної 
бази установи та підвищення 
її міжнародного авторитету, 
як результат — заповідник на-
був статусу природоохорон-
ної науково-дослідної уста-
нови міжнародного значення. 
Високий рівень природоохо-
ронної та наукової діяльності 
заповідника підтверджений 
сертифікатом ЮНЕСКО за 
програмою «Людина і біо-
сфера», присвоєнням колек-
ції тварин зоопарку стату- 
су Національного надбання 
Украї ни, внесенням заповід-
ної степової ділянки «Великий 
Чапельський під» до переліку 

водно-болотних угідь міжна-
родного значення. Заповідник 
став членом Євроазіатської 
асоціації зоопарків та акварі-
умів, Європейської програми 
збереження рідкісних видів 
тварин. 

Як один із провідних практи-
ків заповідної справи в Україні, 
В.С. Гавриленко обраний 
членом Національної комісії 
України у справах ЮНЕСКО, 
Національного комітету 
України з програми ЮНЕСКО 
«Людина і біосфера», науко-
вої ради з питань заповідної 
справи відділення загальної 
біології НАН України. В.С. Гав - 
риленко зробив вагомий осо-
бистий внесок у розвиток 
природоохоронного законо-
давства. Брав активну участь 
у розробці законів України 
(«Про природно-заповідний 
фонд України», Заповідник 
«Асканія-Нова», «Про охорону 
навколишнього природного се-
редовища України»), Програми 
Літопису природи та ін. 

Віктор Семенович Гаври-
лен ко — почесний профе-
сор Дніпропетровського та 
Херсон ського державних 

В.С. ГаВриленку — 60


