Ювілеї

В.В. Адамчуку — 65
2 січня 2019 р. виповнилося 65 років видатному
вченому в галузі аграрної
інженерної науки, доктору
технічних наук, професору,
академіку НААН, директору Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»,
заслуженому діячу науки
і техніки України Валерію
Васильовичу Адамчуку.
Народився В.В. Адамчук
у с. Зарічанка Чемеровець
кого р-ну Хмельницької обл.
у селянській родині. У 1971–
1976 рр. Валерій Васильович
навчався в Українській сільськогосподарській академії
на факультеті механізації
сільського господарства.
З 1976 р. за направленням
Валерій Васильович працював в УНДІМЕСГ (нині —
ННЦ «ІМЕСГ») старшим
інженером лабораторії застосування мінеральних добрив (1976 р.), молодшим
(1982 р.) і старшим (1987 р.)
науковим співробітником тієї
самої лабораторії, завідувачем лабораторії механізації
застосування мінеральних
добрив, першим заступником
директора з наукової роботи
(2004–2005 рр.).
Кандидатську дисертацію
захистив у 1986 р., докторську — у 2006 р. Упродовж
2007–2011 рр. В.В. Адамчук
працював в апараті Президії
Академії на посадах академіка-секретаря Відділення механізації та електрифікації та
віце-президента — головного
вченого секретаря. З липня
2011 р. Валерія Васильовича
Адамчука було призначено
директором ННЦ  «ІМЕСГ».
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У 2007 р. його обрано членом-кореспондентом УААН,
а у 2010 р. — академіком
НААН.
За безпосередньої участі
В.В. Адамчука створено, випробувано та поставлено на
серійне виробництво близько 30-ти найменувань технічних засобів для застосування мінеральних добрив,
виробництво 19-ти з яких
було освоєно вітчизняними
заводами сільськогосподарського машинобудування.
Валерій Васильович —
автор понад 500 наукових праць, зокрема понад
30 монографій; 50 методичних рекомендацій і брошур.
Має близько 300 Патентів
України на винаходи, в тому
числі і за кордоном, зокрема
в Словаччині та Естонії. Дві
його монографії надруковані в країні ЕС англійською
мовою, більше ніж 30 наукових праць надруковані в
західних журналах, які входять до наукометричної бази
Scopus.
У науковій школі В.В. Адам
чука 2 доктори та 3 кандидати
наук.

Вісник аграрної науки

Із 2008 р. В.В. Адамчук
працює в експертній раді
ВАК України з галузевого машинобудування, а з
2011 р. — голова експертної
ради МОН України, входить
до складу Національного
комітету з промислового розвитку, двох комісій
МОН України, заступник голови спеціалізованої вченої
ради по захисту дисертацій
при ННЦ  «ІМЕСГ», член
бюро Відділення землеробства, меліорації та механізації
НААН і Міжвідомчої наукової
ради НАН України та НААН
з проблем АПК, а також секції науково-технічної ради
Мінагрополітики України,
голова оргкомітету постійно
діючої міжнародної наукової
конференції, яка щорічно
проводиться в ННЦ «ІМЕСГ».
Плідну працю вченого
відзначено багатьма державними нагородами: нагрудним знаком «Творець»
МОН України (2008 р.),
Почесною відзнакою УААН
(2008 р.), трудовою відзнакою «Знак пошани» (2009 р.)
та знаком «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ  ступеня Мінагрополітики України
(2009 р.), Почесною грамотою Верховної Ради
України (2009 р.). Валерій
Васильович — заслужений
діяч науки і техніки України
(2013 р.), має орден Святого
Рівноапостольного князя Во
лодимира Великого IIІ  сту
пеня (2017 р.).
Відділення
землеробства,
меліорації та механізації
Національної академії
аграрних наук України,
Колектив ННЦ «ІМЕСГ»
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