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Наукова діяльність учено-
го присвячена розв’язанню 
актуальних проблем раціо-
нального використання та 
охорони ґрунтів, управлін-
ня їхньою родючістю, вста-
новленню сучасних при-
родних та антропогенних 
процесів еволюції ґрунтів 
за зрошення, агроеколо-
гічному моніторингу, роз-
робленню наукових основ 
екологічного нормування 
антропогенних наванта-
жень на ґрунтовий покрив, 
стандартизації і метрології 
в галузі ґрунтознавства, аг-
рохімії та охорони ґрунтів. 
Святослав Антонович є про- 
відним ученим у галузі меліо - 
ративного ґрунтознавства, 
агроекології зрошуваних 
і солонцевих земель, охо-
рони та родючості ґрунтів, 
стандартизації і метрології, 
фундатором сучасного еко-
лого-агромеліоративного 
ґрунтознавства. Ним уста-
новлено закономірні зв’язки 
між властивостями ґрунту, 
складом та якістю полив-
них вод і меліоративним 
станом земель, визначено 
критерії та показники оцінки 
еколого-агромеліоративного 
стану зрошуваних земель, 

якості поливних вод і ґрун-
тів, діагностичні критерії 
ступеня деградації зрошу-
ваних ґрунтів, розроблено 
і введено в дію комплекс 
нормативних документів 
щодо організації та веден-
ня еколого-меліоративного 
моніторингу, одержано уза-
гальнену оцінку агроеколо-
гічного стану зрошуваних 
земель України. 

Результати наукових до-
сліджень С.А. Балюка зна-
йшли широке впроваджен-
ня у системі Міністерства 
аграрної  пол ітики та 
продовольства України, 
Державного агентства 
водних ресурсів України, 
Міністерства екології та 
природних ресурсів України. 
Розробки та пропозиції 
вченого увійшли до складу 
низки законодавчих актів, 
Комплексних програм роз-
витку меліорації земель 
і розвитку АПК, проекту 
Національної програми 
охорони ґрунтів, Державної 
цільової програми «Велико-
масштабне обстеження 
ґрунтового покриву Украї-
ни», Концепції державної 
програми ведення моні-
торингу навколишнього 
природного середовища, 
Національних доповідей 
про стан навколишнього 
природного середовища 
в Україні, Національної до-
повіді про стан родючості 
ґрунтів України, Стратегії 
збалансованого викорис-
тання, відтворення й управ-
ління ґрунтовими ресурса-
ми України, Національного 
плану дій щодо бороть-
би з деградацією земель 
і опустелюванням та ін. 
Розробки С.А. Балюка по-
кладено в основу наукового 

Відомому вченому в галузі 
ґрунтознавства, агроекології 
зрошуваних і солонцевих 
ґрунтів, охорони та родючості 
ґрунтів, екологічного норму-
вання, доктору сільськогос-
подарських наук, професору, 
академіку НААН Святославу 
Антоновичу Балюку виповни-
лося 70 років.

Народився Святослав 
Антонович 27 серпня 1946 р.  
на станції Ві ледь Віле годсь-
кого р-ну Арха нгельскої 
обл. (Росія). У 1973 р. за-
кінчив Харківський сіль-
ськогосподарський інсти-
тут імені В.В. Докучаєва 
(нині Харківський націо-
нальний університет імені 
В.В. Докучаєва), факультет 
«Агрохімія і ґрунтознавство» 
та отримав кваліфікацію 
ученого агронома агрохіміка-
ґрунтознавця.

Свою трудову біографію 
С.А. Балюк розпочав з 1967 р.  
у Національному науково-
му центрі «Інститут ґрунтоз-
навства та агрохімії імені  
О.Н. Соколовського», де 
працює й дотепер. Він прой-
шов шлях від лаборанта 
до директора, не оминаю-
чи проміжних сходинок: 
молодший, старший, про-
відний науковий співробіт-
ник (1978–1991), завідувач 
лабораторії (1991–2000), 
заступник директора із 
стандартизації і метрології 
(2000–2003), заступник ди-
ректора з наукової роботи 
(2003–2008), з 2008 р. —  
директор. У 1979 р. С.А. Ба-
люк захистив кандидатську, 
а в 1996 р. —  докторську 
дисертацію. Вчене зван-
ня —  професор присвоє-
но С.А. Балюку у 2002 р., 
у 2007 р. його обрано ака-
деміком НААН.

С.А. БАлюку —  70
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обґрунтування відновлення 
та розвитку зрошення у пів-
денному регіоні України.

Про результати роботи 
С.А. Балюк неодноразово до-
повідав на парламентських 
слуханнях у Верховній Раді 
України, у Комітеті Верховної 
Ради України з питань аграр-
ної політики та земельних 
відносин. Ним подано Проект 
Закону України «Про збере-
ження ґрунтів та охорону їх 
родючості», внесено числен-
ні пропозиції до проектів за-
конів, спрямовані на удоско-
налення ґрунтоохоронного 
законодавства. 

Основні результати науко-
вої діяльності С.А. Балюка 
опубліковано у понад 640 
на укових працях. Він є ав-
тором і співавтором 67 книг 
та 86 брошур і рекоменда-
цій, 17 авторських свідоцтв 
і винаходів, 124 норматив-
них документів. За участі 
Святослава Антоновича 
у 2015 р. ФАО видано кни-
гу «Світові ґрунтові ресур-
си». С.А. Балюк —  член 
Міжнародної комісії з ірига-
ції і дренажу, Міжнародного 
союзу ґрунтознавців, Гло-
бального ґрунтового парт-
нерства. Під його керівни-
цтвом щороку відбуваються 
міжнародні конференції, се-
мінари, з’їзди. Він започат-
кував свою наукову школу, 
підготувавши 8 кандидатів 
і 1 доктора наук. Академік 
НААН С.А. Балюк бере ак-
тивну участь у підготовці 
та формуванні спеціалістів 
і магістрів вищих навчаль-
них закладів —  він профе-
сор кафедри моніторингу 
і охорони ґрунтів екологічно-
го факультету Харківського 
національного університету 
імені В.М. Каразіна, викла-
дає курс «Охорона ґрунтів». 
За його участі підготовлено 
понад 50 дипломних робіт 

студентами Харківського 
національного аграрного 
університету імені В.В. До ку-
чаєва та Харківського на ціо-
нального університету імені 
В.М. Каразіна.

С.А. Балюк проводить 
активну науково-громадську 
діяльність —  він голова 
вченої ради ННЦ «ІҐА імені  
О.Н. Со коловського» та  
спе ціалізованої вченої 
ради, є членом НТР Держ-
водагентства України, Міжна-
родної комісії з іригації і дре-
нажу, Консультативної ради 
при Голові Держводагентства 
України з питань перспективи 
розвитку водогосподарсько-
меліоративного комплексу 
України, Координаційної 
ради з питань відновлен ня 
роботи та розвитку зрошу-
вальних систем Мінагро-
політики України. Він є 
Генеральним секретарем 
Українського товариства 
ґрунтознавців та агрохіміків, 
Головою технічного коміте-
ту стандартизації —  ТК 142 
«Ґрунтознавство», керівни-
ком секції Проблем розвит-
ку АПК регіону —  Північно-
східного наукового центру 
Національної академії наук 
України, заступником акаде-
міка-секретаря Відділення 
землеробства, меліорації та 
механізації НААН, керівни-
ком 3-го напряму діяльності 
Європейського ґрунтово-
го партнерства (Сприяння 
прикладним ґрунтовим до-
слідженням) (ФАО), коорди-
натором зі співробітництва 
України з Глобальним ґрун-
товим партнерством.

С.А. Балюк багато зро-
бив для підвищення рей-
тингу ґрунтів у суспільстві, 
відновлення дії програм 
з охорони ґрунтів, активізації 
ґрунтоохоронної діяльності. 
С.А. Балюк —  відповідаль-
ний редактор міжвідомчого 

тематичного наукового 
збір ника «Агрохімія і ґрун-
тознавство»; член ред-
колегії журналів «Вісник 
аграрної науки», «Вісник 
ХНАУ», «Ґрунтознавство» 
і «Ме ліорація та водне 
господарство». Підтримує 
творчу співпрацю з науков-
цями Білорусі, Узбекистану, 
Казахстану,  Молдови, 
Польщі, Італії, Німеччини 
й інших країн.

Його наукову діяльність 
неодноразово відзначено 
державними, відомчими на-
городами та відзнаками: він 
нагороджений Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів 
України (2006), Знаком по-
шани Міністерства аграрної 
політики України (2006); по-
чесними відзнаками НААН, 
Держводгоспу України, Держ-
споживстандарту України 
(2006); почесною відзнакою 
Харківської обласної ради 
«Слобожанська слава» 
(2010); ювілейною медаллю 
«Двадцять років незалежнос-
ті України» (2011); Грамотою 
Верховної Ради України «За 
заслуги перед українським на-
родом» (2013). С.А. Балюк —  
лауреат Премії НААН «За ви-
датні досягнення в аграрній 
науці» (2004).

Щиро вітаємо ювіляра, 
бажаємо міцного здоров’я, 
щастя, миру, благополуччя 
та подальших творчих успі-
хів у науковій і педагогічній 
діяльності. 

Відділення  
землеробства, меліорації  

та механізації НААН 
Національний науковий 

центр «Інститут ґрун-
тознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського»

Українське  
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ґрунтознавців  
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