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82 вересень 2016 р.Вісник аграрної науки

віце-президент НААН, з лис-
топада 2012 р. — виконував 
обов’язки президента НААН. 
У квітні 2013 р. на Загальних 
зборах НААН його обрано пре-
зидентом НААН. 

З вересня 2014 р. і дони-
ні Василь Флорович працює 
радником при дирекції з на-
укової роботи, завідувачем 
відділу інноваційних техноло-
гій в рослинництві Інституту 
кормів та сільського госпо-
дарства Поділля НААН.

Учений вніс вагомий 
вклад у розкриття ролі чин-
ників життя під час форму-
вання високопродуктивних 
посівів кормових і зернобо-
бових культур. 

Василь Флорович — за-
снов ник наукової школи 
з рослинництва та кормо-
вироб ництва, розробки та 
удосконалення технологій 
вирощування зернобобових 
і кормових культур, проблем 
селекційно-технологічного за - 
безпечення та розвитку кор- 
мо виробництва, луківництва  
і рослинництва. Він підготував 
4 доктори та 34 кандидати 
наук. В.Ф. Пет риченко — ав-
тор і спів автор 41 сорту і гі-
брида зернобобових, кормо-
вих і зернофуражних культур, 

603 наукових публікацій, на-
вчально-методичних праць, 
з яких — 474 статті, з них 24 
в іноземних виданнях, 42 кни-
ги, 87 авторських свідоцтв 
і патентів. 

Він є керівником Держав-
ної науково-технічної про-
грами «Корми і кормовий бі-
лок», у виконанні якої беруть 
участь 30 наукових установ, 
головою координаційно-ме-
тодичної ради з кормовироб-
ництва та спеціалізованої 
вченої ради. В.Ф. Петриченко 
є членом Оргкомітету ЄФ лу-
ківників, Міжвідомчої науко-
вої ради НАН України і НААН 
з проблем агропромислового 
комплексу та членом Пре-
зидії НААН, він — головний 
редактор збірника «Корми 
і кормовиробництво» та член 
редакційної колегії журналу 
«Вісник аграрної науки».

У 2004 р. йому було при-
своєно почесне звання «За-
служений діяч науки і техніки 
України», у 2012 р. присудже-
но Державну премію України 
в галузі науки і техніки за 
роботу «Бобово-ризобіальні 
системи в сучасному зем-
леробстві», він нагородже-
ний Почесними грамотами 
Вінницької облдержадміні-
страції (2002), УААН (2006) та 
Грамотою Верховної Ради 
України (2009).

Бажаємо ювіляру міцного 
здоров’я, щастя, родинного 
затишку та добробуту, сил 
і наснаги, подальших успіхів 
в усіх починаннях, науково-
го натхнення, творчого дов-
голіття та нових успіхів.
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Відомому вченому в галузі 
кормовиробництва та рослин-
ництва, доктору сільськогос-
подарських наук, професо-
ру, академіку НААН Василю 
Флоровичу Петриченку ви-
повнилося 60 років. 

Народився Василь Фло-
ро вич 8 вересня 1956 р.  
у м. Умань Черкаської обл. 
У Го  ро дищенському радгоспі-
технікумі здобув спеціальність 
агронома-плодоовочівника, за 
якою в 1975 р. розпочав тру - 
дову діяльність в Умансько- 
му районі. Після закінчення 
Уман ського сільськогоспо-
дарського інституту в 1983 р.  
працював головним агро-
номом у Жашківському р-ні 
Черкаської обл. 

Наукова діяльність В.Ф. Пет  - 
риченка пов’язана з Інститутом 
кормів УААН, де він працює 
з 1985 р. і пройшов шлях від 
молодшого наукового співро-
бітника до директора інституту. 
Основний напрям його науко-
вих досліджень — обґрунту-
вання зміни структури вироб-
ництва видів рослинницької 
продукції та кормів, розробка 
й удосконалення технологіч-
них процесів вирощування 
бобових культур, методологія 
у рослинництві та кормови-
робництві. У 1989 р. Василь 
Флорович успішно захистив 
кандидатську, а в 1995 р. — 
докторську дисертації. У січні 
1992 р. йому було присвоєно 
вчене звання старшого науко-
вого співробітника, у 1997 р. — 
професора. З 1998 по 2002 р. 
він працював у Вінницькому 
державному аграрному уні-
верситеті на посаді проректо-
ра з наукової роботи. У 2003 р. 
В.Ф. Петриченка призначено 
на посаду директора Інституту 
кормів УААН. З 2011 р. Ва-
силь Флорович — перший 

В.Ф. Петриченку – 60


