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Ювілеї

культур та одержання продук-
ції високої якості за різних ти-
пів ґрунтів України» на 2016–
2020 рр. Микола Вікторович 
спів працював у міжнародних 
проектах (SOMNET, INTAS, 
CRDF), неодноразово брав 
участь у міжнародних конгре-
сах і конференціях. Активно 
проводить роботу зі створен-
ня своєї наукової школи в га-
лузі агрохімії.

М.В. Лісовий — заступник  
го лови Спеціалізованої вченої 
ради із захисту докторських 
і кандидатських ди сертацій 
зі спеціальностей агроґрун-
тознавство і агрофізика та 
агрохімія (сільськогосподар-
ські науки), член Вченої ради 
ННц «іГА імені О.Н. Со ко-
ловського», редколегії між-
відомчого тематичного на-
укового збірника «Агрохімія і 
ґрунтознавство», член Президії 
Г Т «Українське товариство 
ґрунтознавців та агрохіміків».

Його наукові надбання в 
галузі агрохімічної науки від-
значено Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України 
(2006), трудовою відзнакою 
«Знак пошани» (2006) та 
Почесною грамотою Мініс-
терс тва аграрної політики та 
продовольства України (2006), 
Почесними грамотами (2004, 
2006), «Почесною відзнакою 
УААН» (2006) Української ака-
демії аграрних наук, Почесною 
грамотою Національної ака-
демії аграрних наук Украї ни 
(2015), Стипендією Прези-
дента України (2018). 

Щиро вітаємо ювіляра, ба-
жаємо йому міцного здоров’я, 
творчого довголіття, миру та 
успіхів у нау ковій діяльності. 

С.А. Балюк, 
академік нААн

Відомому вченому в га-
лузі агрохімії та ґрунтознав-
ства, доктору сільськогоспо-
дарських наук М.В. Лісовому 
виповнилося 80 років.

Народився Микола Вік-
то рович 19 липня 1938 р.  
у смт Шабельківка Крама тор-
сь кого р-ну Донецької обл.  
У 1965 р. закінчив факуль-
тет ґрунтознавства та аг-
ро хімії Харківського сіль сь-
когосподарського інституту 
імені В.В. До ку   чаєва. 

Упродовж 1969–1972 рр.  
навчався в аспірантурі при 
Українському науково-дослід-
ному інституті ґрун то знавства 
та агрохімії імені О.Н. Соко-
ловського. У 1973 р. М.В. Лі - 
совий захистив кандидат-
ську ди сертацію, у 1996 р. —  
докторську.

Наукова діяльність Ми коли 
Вікторовича присвячена ви-
вченню теоретичних і практич-
них питань високоефективно-
го застосування мінеральних 
добрив у різних ґрунтово-клі-
матичних зонах, визначенню 
їх потреби для землеробства 
України, розробленню пер-
спективного асортименту мі-
неральних добрив і розрахун-
ку балансу гумусу й поживних 
речовин з метою збереження 
родючості ґрунтів. Його новий 
науковий напрям досліджень 
пов’язаний із розробкою тео-
рії взаємозв’язку між урожай-
ністю, властивостями ґрунту, 
мінеральними добривами та 
якістю сільськогосподарської 
продукції з використанням су-
часних методів статистичної 
обробки та математичного 
моделювання. 

М.В. Лісовий є основним 
розробником Методики агро-
хімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського при-
значення (2003) та автором 
Концепції агрохімічного за-
безпечення землеробства 
України на період до 2020 р.  
Під його керівництвом ство-
рено автоматизовану базу 
даних польових дослідів із 
добри вами, яка є безцінним 
надбанням України, роз-
роблено реєстр атестатів 
«Стаціонарні польові досліди 
України» (2014) україн ською 
та англійською мовами. 

Основні положення науко-
вої діяльності вченого викла-
дено в майже 300 нау кових 
працях — книгах, монографі-
ях, методичних рекомендаціях, 
довідниках. Микола Вікторович 
брав участь у підготовці під-
ручників і наукових посібників, 
має авторські свідоцтва на 
комп’ютерні програми.

Упродовж багатьох років 
М.В. Лісовий є керівником на-
укових напрямів у програмах 
наукових досліджень НААН. 
Нині він керівник завдан-
ня першого рівня 01.03.02 
«Розробити системи управ-
ління хімізацією землероб-
ства для оптимізації живлен-
ня сільськогосподарських 

М.В. ЛІСОВОМу — 80


