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М.М. Гаврилюку — 70
14 травня 2019 р. виповнилося 70 років доктору сільськогосподарських
наук, професору, заслуженому працівникові сільського господарства України,
лауреату Державної премії України в галузі науки
і техніки, академіку НААН,
заступнику директора з наукової роботи Інституту фізіології рослин і генетики
НАН України Миколі Мики
товичу Гаврилюку.
Народився М.М. Гаврилюк
у с. Мала Бушинка Неми
рівського р-ну Вінницької обл.
Після закінчення Іллінецького
радгоспу-технікуму вступив
до Української сільськогосподарської академії (нині
Національний університет
біоресурсів і природокористування України), яку закінчив у 1974 р. і здобув фах
ученого агронома.
Трудову діяльність розпо
чав бригадиром комплексної бригади на Вінниччині.
З 1986 до 1990 р. працював керівником підрозділу
Головного управління науки Держагропрому України.
У 1991 – 1998 рр. М.М. Гав
рилюк — заступник начальника управління, начальник
Головного управління впровадження й розвитку експе
риментальної бази науки
УААН. У травні 1998 р. його
було обрано академіком-секретарем уперше створеного Відділення регіональних
центрів наукового забезпечення АПВ, у 2006 р. він академік-секретар Відділення
землеробства і рослинництва, 2008 р. — академік-секретар Відділення
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рослинництва. До 2011 р.
Микола Микитович був постійним членом Президії
Міждержавної асоціації «На
сіння» країн СНД. З 1998 р.,
за винятком 2012 – 2013 рр.
й понині є членом Президії
НААН.
Кандидатську дисертацію захистив у 1983 р., докторську — 2003 р. У 1998 р.
його було обрано членомкор еспондентом УААН, у
2007 р. — академіком НААН.
За безпосередньої участі
М.М. Гаврилюка вперше обґрунтовано та розроблено
концепцію галузевих програм виробництва зерна
(80 млн т), олійних (15) та
овоче-баштанних культур
(10 млн т), що повністю задовольняє внутрішню потребу в основних продуктах
харчування і значно поліпшує експортні можливості
держави. Учений брав активну участь у розробленні
законів України «Про насіння та садивний матеріал»,
«Про охорону прав на сорти рослин», «Про карантин
рослин», перших Державних

Вісник аграрної науки

стандартів «Посівні якості
насіння», «Терміни та методи вивчення якісних показників насіння» та ін.
Микола Микитович багато
уваги приділяє дослідженням
схем пришвидшеного розмноження насіння нових сортів
у ланках первинного насінництва, біостимуляції та зберіганню насіння, розробці елементів сортових технологій
виробництва продовольчого
зерна та високоякісного насіння сільськогосподарських
культур, організаційному
вдосконаленню та гармонізації нормативної бази насінництва до директив провідних
міжнародних організацій.
М.М. Гаврилюк самостійно і в співавторстві опублікував понад 160 наукових
праць, зокрема 2 підручники, 1 навчальний посібник
та 8 книг, понад 40 методичних рекомендацій.
Микола Микитович наго
роджений почесними грамотами Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради
України, відзнаками Президії
НААН, Міністерства аграрної
політики та продовольства
України. Він удостоєний премії України «За видатні досягнення в аграрній науці»
та «Премії імені В.Я. Юр’єва
НАН України», нагороджений
відзнакою НАН України «За
професійні здобутки».
Щиро бажаємо Миколі
Микитовичу міцного здо
ров’я, творчої наснаги, дов
гих років плідної праці, сімейного благополуччя.
Президія Національної
академії аграрних наук
України

87

