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АМБРОСОВ  
Володимир  
Якович
(1936–2014)

Вчений у галузі аграрної економіки,
доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НААН (1993)

Народився 8 березня 1936 р. у м. Шебекіно Бєлгородської області (Ро-
сійська Федерація).

У 1958 р. закінчив економічний факультет Харківського сільськогоспо-
дарського інституту ім. В.В. Докучаєва. 

Упродовж 1958–1959 рр. працював агрономом центрального відділен-
ня радгоспу «Великотокмацький» Запорізької області; з 1959 по 1961 р. – 
голов ний економіст радгоспу ім. Леніна Харківської області; у 1961–
1964 рр. – аспірант Науково-дослідного інституту тваринництва Лісо степу 
та Полісся УРСР, а після захисту кандидатської дисертації – старший нау-
ковий співробітник відділу економіки зазначеного інституту. У 1970 р. за 
конкурсом був прийнятий до Харківського відділу Українського науково-
дослідного інституту економіки і організації сільського господарства 
ім. О.Г. Шліхтера на посаду завідувача сектору, а з 1986 по 2005 р. заві-
дував Харківським відділом. З 2006 по 2011 р. – головний науковий спів-
робітник ННЦ «Інститут аграрної економіки»; за сумісництвом – завідувач 
кафедр економіки, обліку і аудиту Харківського державного технічного 
університету сільського господарства. 

У 1964 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук на тему: «Організація кормової бази в молочно-овочевих 
господарствах», а у березні 1991 р. в Інституті аграрної економіки – док-
торську дисертацію на тему: «Економічні проблеми формування раціо-
нальних типів підприємств та об’єднань регіональних АПК». 

Вчене звання професора присвоєно у 1995 р.
Найістотнішими науковими результатами вченого є обґрунтування кон-

цепції та методології формування й розвитку організаційно-виробничих 
структур регіональних агропромислових комплексів; розробка принципів 
реструктуризації реформованих господарств та механізму взаємовідносин 
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власників при сумісному використанні майна і землі. Обґрунтовано тео-
ретично й апробовано на практиці реформування господарств у структурі 
підприємницької спрямованості на основі кооперації та інтеграції, ринко-
вих вимог. Розроблено методичні положення щодо динамічного збалансо-
ваного розвитку виробничих структур з розв’язанням проблем інтенсифі-
кації, побудови ефективної системи регулювання економічних і соціальних 
відносин товаровиробників-власників у складі колективних господарств 
нового типу. Значення досліджень для теорії і практики полягає в тому, 
що обґрунтовано пропозиції щодо формування у складі регіональних агро-
промислових комплексів багатоукладної господарської системи на осно-
ві принципово нових типів підприємств та інтегрованих виробництв, які 
взаємо діють на єдності приватних, галузевих, господарських і територі-
альних інтересів з метою досягнення високих кінцевих результатів.

Наукова діяльність В.Я. Амбросова сприяла розв’язанню важливих нау-
кових проблем, які мають народногосподарське значення, була спрямована 
на подальший розвиток теорії й методології організаційно-економічного 
удос коналення агропромислового комплексу.

За результатами досліджень ученим опубліковано 670 наукових праць, 
зокрема 92 особисті і колективні монографії, 87 методик та методичних 
рекомендацій, 6 підручників, 12 навчальних посібників.

Він підготував 4 докторів та 16 кандидатів економічних наук. Виступав 
офіційним опонентом з 72 кандидатських і докторських дисертацій.

Обраний у 1993 р. членом-кореспондентом УААН Відділення аграрної 
економіки і продовольства.

В.Я. Амбросов був головою спеціалізованої вченої ради у Харківському 
національному технічному університеті сільського господарства ім. Пет-
ра Василенка, членом спеціалізованої ради Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, членом територіального від-
ділення Методичної ради з питань бухгалтерського обліку, членом редко-
легій наукових збірників – «Вісник ХНАУ», «Вісник ХНТУСГ», «Вісник 
наукового забезпечення АПВ Харківської області».

Нагороджений медаллю «За трудову доблесть» (1976). 
Помер 18 лютого 2014 р.
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АНДРІЄНКО  
Михайло  
Васильович
(1934–1996)

Вчений у галузі садівництва,  
доктор сільськогосподарських наук,  
член-кореспондент НААН (1995)

Народився 25 вересня 1934 р. у с. Данилки Немирівського району Він-
ницької області.

У 1954 р. закінчив відділення агролісомеліорації Іллінецького агро-
лісо меліоративного технікуму Вінницької області, а у 1962 р. – факультет 
плодо овочівництва Уманського сільськогосподарського інституту.

Працював керуючим відділком, головним агрономом, директором нав-
чального господарства, головним агрономом цукрорадгоспу, старшим 
агро номом цукрокомбінату. Впродовж 1969–1979 рр. – головний агроном, 
заступник директора з виробництва, директор дослідного господарства 
Подільської зональної дослідної станції садівництва; у 1979–1986 рр. – 
заступник генерального директора НВО «Сад-Еліта» з розсадництва та 
дослідного господарства; у 1986–1996 рр. – генеральний директор НВО 
«Сад-Еліта» та директор Інституту садівництва.

У 1979 р. в Ленінградському сільськогосподарському інституті 
(м. Пушкіно) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Біо логічні 
та агро технічні особливості вирощування аронії чорноплідної в умовах 
Лісостепу Української РСР», а у 1993 р. в Українському державному 
аграрному університеті – докторську дисертацію на тему: «Введення в 
культуру, вирощування і використання малопоширених плодових і ягід-
них культур на Поліссі і в Лісостепу України». У 1988 р. вченому було 
присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, а у 1994 р. – 
професора.

Коло наукових інтересів М.В. Андрієнка включало вирощування садив-
ного матеріалу плодових культур, інтродукцію, розмноження, введення в 
культуру аронії чорноплідної, ожини безколючкової, калини звичайної, об-
ліпихи крушиноподібної, актинідії, кизилу звичайного, жимолості їстів-
ної, хеномелесу японського та ін.
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За його участі створено колекційні маточники малопоширених культур 
в Інституті садівництва та дослідних станціях, які включали 26 сортів облі-
пихи крушиноподібної, 12 – актинідії, 7 – кизилу, 17 – жимолості їстівної, 
4 – калини звичайної, 4 – ожини безколючкової, 12 – шипшини, 7 – лохини 
високої, 9 – журавлини.

За розробленими технологіями вирощування аронії чорноплідної, кали-
ни звичайної, обліпихи крушиноподібної закладено виробничі насадження 
на площах 508 га у Волинській області, 258 – у Рівненській, 192 – у Він-
ницькій, 105 – у Київській, 165 – у Харківській, 193 га – у Хмельницькій.

Опублікував 85 наукових праць, у тому числі 2 монографії та підручник, 
4 книги. Має авторське свідоцтво на винахід.

Під керівництвом вченого було підготовлено 3 кандидатські дисертації.
Обраний у 1995 р. членом-кореспондентом УААН. 
М.В. Андрієнко підтримував співробітництво з науковцями Болгарії, 

Югославії, Чехословаччини, Угорщини, Кореї, Італії. Брав участь у між-
народних конгресах в Угорщині (1989) та Італії (1992).

Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1977), п’ятьма медалями, мав 
почесне звання заслуженого працівника сільського господарства (1990), 
лауреат Державної премії УРСР (1989), лауреат Премії ім. Л.П. Симиренка 
Національної академії наук України (1993).

Помер 7 березня 1996 р.
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БАЛАЄВ
Анатолій
Джалілович  
    
Вчений у галузі ґрунтознавства, 
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, член-кореспондент НААН (2016)

Народився 2 листопада 1949 р. у м.Києві.
Закінчив навчання у 1969 р. у Київському річковому технікумі, а у 

1979 р. – Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю вче-
ний агроном і агрохімік-ґрунтознавець. 

З 1979 р. і донині працює на кафедрі ґрунтознавства НУБіП України, де 
пройшов трудовий шлях від молодшого, старшого наукового співробітни-
ка, асистента і доцента до завідувача кафедри ґрунтознавства та охорони 
ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули з 2005 р.

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Изменение ор-
ганического вещества черноземов типичного и южного при применении 
почвозащитных технологий возделывания культур», а в 1997 р. – доктор-
ську дисертацію на тему: «Органічна речовина та шляхи її відтворення в 
чорноземах Лісостепу і Степу України». Вчене звання доктора сільсько-
господарських наук присвоєно у 1997 р., професор кафедри з 1998 р., атес-
тат професора отримав у 2003 р.

Основними напрямами наукової діяльності є встановлення сутності і 
нової концепції родючості ґрунтів, її видів і форм, вивчення трансформації 
органічної речовини ґрунтів під впливом інтенсивного землеробства, об-
ґрунтування технологічних прийомів відновлення і управління родючістю 
ґрунтів на основі мінімізації обробітку ґрунту і біологізації систем удоб-
рення. Впродовж тривалого періоду є членом вчених рад із захисту канди-
датських і докторських дисертацій з агрохімії, ґрунтознавства, землероб-
ства, екології і в одній із них виконує обов’язки заступника голови ради, 
входить у науково-технологічну раду ДП «Держродючість». Брав участь у 
розробці багатьох навчальних програм зі спеціальності агрохімія і ґрунто-
знавство й екологічна оцінка ґрунтів. Член редакції навчальних журналів 
«Агрохімія і ґрунтознавство» і «Soil and Plant».
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Опублікував понад 250 наукових праць, у тому числі 6 монографій, під-
ручників – 2, навчальних посібників – 8. Підготував 1 доктора і 9 кандида-
тів сільськогосподарських наук. 

Обраний членом-кореспондентом у 2016 р.
Нагороджений відзнакою «Знак Пошани» Мінагрополітики в 2009 р., 

обраний почесним професором НУБіП України в 2018 р., має подяки МОН 
України.

Тривалий час є членом Бюро громадської організації Українське това-
риство ґрунтознавців і агрохіміків України, у 2002–2006 рр. був Президен-
том цього товариства. 
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БАСОВСЬКИЙ
Микола
Захарович
(1935–2007)

Вчений у галузі розведення  
і генетики сільськогосподарських тварин, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (1990)

Народився 7 липня 1935 р. у с. Тепелино Кам’янського району Черкась-
кої області.

У 1959 р. закінчив зоотехнічний факультет Ленінградського сільсько-
господарського інституту (Росія).

З 1959 по 1962 р. – головний зоотехнік з племінної справи Кокчетав-
ського обласного управління сільського господарства; з 1962 по 1965 р. – 
аспірант Ленінградського сільськогосподарського інституту; у 1969–
1971 рр. – старший науковий співробітник, а у 1971–1988 рр. – завідувач 
лабораторії Всесоюзного науково-дослідного інституту розведення і гене-
тики сільськогосподарських тварин (м. Ленінград); протягом 1988–1999 рр. 
очолював кафедру генетики і розведення сільськогосподарських тварин 
Біло церківського державного аграрного університету.

У 1969 р. у Ленінградському сільськогосподарському інституті захис-
тив кандидатську дисертацію на тему: «Використання електронно-обчис-
лю вальних машин у племінній роботі», а у 1972 р. в цьому самому інсти-
туті захистив докторську дисертацію на тему: «Підвищення ефективності 
племінної роботи з використанням електронно-обчислювальних машин». 
Вчене звання професора присвоєно у 1976 р.

Наукові праці М.З. Басовського присвячені теоретичним і практичним 
питанням селекції молочної худоби. Він розробив оригінальні генетико-
математичні моделі: машинні програми для ЕОМ; методи визначення 
племінної цінності тварин; оцінки результатів добору і підбору за чисто-
породного розведення та схрещування; моделювання селекційно-гене тич-
них процесів у популяціях молочної худоби; генетико-економічної опти-
мізації довгострокових програм селекції; організації великомасштабної 
селекції молочних порід худоби; створення автоматизованих інформа-
ційних систем селекції молочної худоби. Його наукові розробки знайшли 
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широке застосування в практиці племінної роботи, у навчальному процесі 
вищих учбових закладів, при підготовці молодих вчених.

Ученим опубліковано 170 наукових праць, з них 24 монографії, книги, 
підручники й навчальні посібники.

В активі його наукової школи 10 докторів і 25 кандидатів сільськогоспо-
дарських наук, які працюють в Україні, Росії, Білорусі, Литві, Казахстані, 
Болгарії. Серед них М.С. Пелехатий, І.А. Рудик, В.М. Кузнецов.

Обраний у 1990 р. членом-кореспондентом УААН.
М.З. Басовський – відомий вчений і в зарубіжжі: був учасником між-

народних симпозіумів і конференцій з питань селекції великої рогатої 
худоби в шести країнах світу; у 1972–1980 рр. – координатор наукового 
напряму в країнах Ради економічної взаємодопомоги «Розробка методів 
використання в селекції сільськогосподарських тварин досягнень популя-
ційної генетики і ЕОМ»; з 1981 по 1988 р. – член Європейської асоціації 
тваринників (м. Лісабон) та член міжнародної асоціації чорно-рябої худо-
би (м. Бремен).

Нагороджений сімома медалями.
Помер 7 березня 2007 р.
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БЕЙ
Роман 
Васильович
Вчений у галузі машинобудування
та історії науки й техніки,  
кандидат технічних наук,  
доктор історичних наук,  
член-кореспондент НААН (2020)

Народився 14 серпня 1975 р. у м. Суми.
У 1982 р. закінчив Сумську середню школу № 17.
З 1992 по 1997 р. навчався на факультеті механізації сільського госпо-

дарства Сумського сільськогосподарського інституту (нині – Сумський на-
ціональний аграрний університет), який закінчив з відзнакою та отримав 
кваліфікацію інженера-механіка. У 2020 р. закінчив магістратуру історич-
ного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Григорія Сковороди» та отримав кваліфікацію іс-
торика, викладача історії. 

Трудову діяльність розпочав у 1997 р. – на посаді механіка в агрофірмі 
«Колос» Білопільського району Сумської області.

Здібності експериментатора і дослідника, що проявилися і зміцнилися під 
час навчання, привчили фахівця-початківця до роботи пізнавального та нау-
кового характеру. Усе це, зрештою, привело Р.В. Бея до навчання в аспіран-
турі Сумського державного аграрного університету та роботи викладачем-
стажистом на кафедрі експлуатації та ремонту машин (1998–1999), де були 
розроблені у співавторстві методичні вказівки для вивчення дисципліни пе-
реробка та зберігання сільськогосподарської продукції, а потім, до аспіран-
тури Національного аграрного університету (1999–2000) та роботи на посаді 
доцента кафедри експлуатації техніки та інженерного менеджменту техніч-
ного ННІ Національного аграрного університету (2003–2005), де був роз-
роблений у співавторстві навчальний посібник для розробки бізнес-плану 
механізованого виробництва продукції рослинництва. 

У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук на тему: «Оптимізація структури технологічних процесів 
розбирання машин» в Національному технічному університеті «Харків-
ський політехнічний інститут».
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Національної академії аграрних наук України  

Упродовж 7 років (1999–2005 рр.) Р.В. Бей головний механік, головний 
економіст, заступник директора департаменту агропромислового комплексу, 
заступник директора департаменту реструктуризації та стратегічного роз-
витку, начальник управління АПК, начальник технічного управління Дер-
жавної акціонерної компанії «Хліб України», де він впроваджував сучасне 
сільськогосподарське виробництво на дочірніх підприємствах компанії на 
площі 200 тис. га землі, а також проводив дослідження з питань обробітку 
ґрунту, внесення добрив, розробки технологічних комплексів вирощування 
та програмування високих врожаїв сільськогосподарських культур.

Протягом 2005–2006 рр. Р.В. Бей обіймав посаду заступника начальника 
Головної державної інспекції з карантину рослин України – заступника Го-
ловного державного інспектора з карантину рослин України Міністерства 
аграрної політики та продовольства. Присвоєно сьомий ранг державного 
службовця. 

З 2007 по 2010 р. працює начальником комерційного розвитку, заступ-
ником начальника управління капітального будівництва та ремонту, за-
ступником генерального директора НК «Експоцентр України» Державного 
управління справами.

З 2010 по 2011 р. навчався в докторантурі Державної (нині – Націо-
нальної) наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії 
аграрних наук України.

З 2011 по 2014 р. працює заступником генерального директора з фінан-
сових та економічних питань державного підприємства «Київоблстандарт-
метрологія» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

З 2014 по 2018 р. працює на посаді директора Державної наукової уста-
нови «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології про-
довольчих продуктів» Міністерства АПК. Також є Головою Технічного 
комітету (ТК 64) «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» та Головою Спеціа-
лізованої дегустаційної комісії підприємств виробників спирту, горілок, 
горілок особливих, лікеро-горілчаних та слабоалкогольних напоїв.

Під керівництвом Р.В. Бея були розроблені та впроваджені Методичні 
рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості спирту 
етилового ректифікованого та біоетанолу (2016) й Збірник положень та 
інструкцій по сировині для підприємств – виробників спирту етилового 
(2018). 

У 2015 р. присвоєно вчене звання – старший науковий співробітник.
У 2016 р. Р.В. Бей захистив докторську дисертацію на тему: «Станов-

лення і розвиток наукових основ механізації та автоматизації у тваринни-
цтві УСРР/УРСР в 20–80-х роках ХХ століття» у спеціалізованій вченій 
раді Д 26.373.01 Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 
НААН. 

З 2018 р. і донині Р.В. Бей – головний науковий співробітник сектору 
наукової бібліографії та біографістики Національної наукової сільсько-
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господарської бібліотеки НААН. Є членом спеціалізованої вченої ради 
Д 26.373.01 ННСГБ НААН із захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата/доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – іс-
торія науки й техніки. Він також є рецензентом разової спеціалізованої вче-
ної ради ДФ 26.373.004 ННСГБ НААН із захисту дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії з галузі знань гуманітарні науки за 
спеціальністю 032 – історія та археологія. Голова разової спеціалізованої 
вченої ради ДФ 26.373.005 ННСГБ НААН із захисту дисертації на здобут-
тя наукового ступеня доктора філософії з галузі знань гуманітарні науки за 
спеціальністю 032 – історія та археологія.

Р.В. Бей є автором 80-ти друкованих праць, з них понад 60 наукових 
праць з історії сільськогосподарської науки, з яких 1 підручник, 1 індиві-
дуальна, 2 колективні монографії та 2 брошури.

У 2020 р. Р.В. Бея обрано членом-кореспондентом відділення наукового 
забезпечення інноваційного розвитку НААН.

Під його науковим керівництвом підготовлено й захищено 4 дисертації, 
з яких 1 докторську дисертацію за спеціальністю 07.00.07 – історія науки 
й техніки, 1 кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.07 – історія 
науки й техніки та 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фі-
лософії з галузі знань гуманітарні науки за спеціальністю 032 – історія та 
археологія. 

За вагомий внесок у розвиток промисловості України йому присвоєно 
почесне звання – заслужений працівник промисловості України (2017).
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БЕРДНІКОВ
Олександр

Михайлович 
(1948–2017)

Вчений у галузі агрохімії,  
агроекології і підвищення родючості  

ґрунту дерново-підзолистого типу,  
доктор сільськогосподарських наук, професор, 

член-кореспондент НААН (2007)

Народився 26 жовтня 1948 р. у м. Новозибків Брянської області. У 
1966 р. після закінчення середньої школи вступив до Дніпропетровсько-
го сільськогосподарського інституту, який успішно закінчив у 1971 р. і 
одержав спеціальність агрономія. До наукової роботи прилучився будучи 
техніком-практикантом у Всесоюзному інституті кукурудзи.

 У 1972 р. вступив до аспірантури Всесоюзного ордена Трудового Черво-
ного Прапора науково-дослідного інституту добрив і агрохімії ім. Пряниш-
нікова за спеціальністю ґрунтознавство, який успішно закінчив у 1975 р., і 
в 1977 р. при тому самому інституті успішно захистив кандидатську дисер-
тацію за фахом агрохімія на тему: «Продуктивність і удобрювальна дія 
жовтого люпину залежно від норм висіву насіння і фону добрив». З 1975 
по 1978 р. – молодший науковий співробітник Новозибківської сільсько-
господарської дослідної станції ВІДА, з 1978 до 2017 р. – завідувач відділу 
агрохімії Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромисло-
вого виробництва. 

У 1987 р. ВАК СРСР присвоїв О.М. Берднікову вчене звання старшого 
наукового співробітника за спеціальністю агрохімія. У 1991 р. в Білорусь-
кому НДІ ґрунтознавства та агрохімії захистив докторську дисертацію за 
фахом агрохімія на тему: «Наукове обґрунтування застосування зелених 
добрив в сучасному землеробстві на дерново-підзолистих ґрунтах Поліс-
ся УРСР». Учене звання професора Берднікову Олександру Михайловичу 
присвоєно у 1995 р. Поряд з науковою діяльністю О.М. Бердніков успішно 
займався викладацькою діяльністю; у 1991–1995 рр. – професор кафедри 
ґрунтознавства та агрохімії Брянської сільськогосподарської академії, з 
1995 по 1998 р. – професор кафедри економіки та товаровиробництва Чер-
нігівського державного політехнічного університету. З 1992 р. – головний 
науковий співробітник Інституту АПВ сільськогосподарської мікробіоло-
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гії НААН (лабораторія біологічного землеробства). Бердніков Олександр 
Михайлович був консультантом з родючості ґрунтів, з питань максималь-
них врожаїв сільськогосподарських культур і біологізації землеробства в 
господарствах Полісся. Ним створено школу агрохіміків і агроекологів з 
питань розробки та впровадження органічних добрив нового покоління, 
технологічні розробки і використання рідких комплексних добрив, стиму-
ляторів росту та мікробних біопре паратів в землеробстві. 

Берднікова Олександра Михайловича у 2007 р. обрано членом-корес-
пондентом НААН за спеціальністю наукове забезпечення інноваційно-
го розвитку АПВ. Основні напрями наукової діяльності О.М. Берднікова 
управління родючістю ґрунтів дерново-підзолистого типу, розробка раціо-
нальної системи удобрення, контроль за ґрунтовою вологою і міграцією 
гумусових речовин та біогенних елементів у ґрунтах дерново-підзолистого 
типу. 

Вченим опубліковано понад 200 наукових праць, у тому числі 6 моно-
графій, 8 патентів у співавторстві. Під його науковим керівництвом під-
готовлено 7 кандидатів наук, надана консультативна робота з підготовки 8 
докторських дисертацій. 

Помер 11 травня 2017 р.
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БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Микола

Давидович 
Вчений у галузі селекції 

сільськогосподарських тварин, 
доктор сільськогосподарських наук,  

професор, член-кореспондент НААН (1995)

Народився 5 січня 1937 р. на Кіровоградщині у с. Перегонівці колиш-
нього Підвисоцького району (нині – Голованівський). 

У 1954 р. вступив до Тальянківського зоотехнічного технікуму, що на 
Черкащині. Продовжив навчання на зоотехнічному факультеті Одеського 
сільськогосподарського інституту (1957). 

Після закінчення навчання, у 1962 р., працював зоотехніком відділ-
ку в радгоспі ім. 13-річчя Жовтня на Черкащині, а потім зоотехніком-
селекціонером і директором Первомайської держплемстанції на Миколаїв-
щині. 

Упродовж 1965–1968 рр. навчався в аспірантурі Полтавського НДІ сви-
нарства за спеціальністю розведення сільськогосподарських тварин. У 
1968 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «М’ясні якості та деякі 
біологічні особливості помісів від маток великої білої породи з кнурами 
п’єтрен і ландрас». У 1990 р. – докторську дисертацію на тему: «Створення 
спеціалізованих типів свиней методом внутріпородної селекції».

Вчене звання професора присвоєно у 1995 р. за спеціальністю 06.02.01 – 
розведення та селекція тварин.

У 1995 р. обрано членом-кореспондентом УААН Відділення зоотехнії.
Трудова і науково-дослідна діяльність вченого пов’язана із Полтавським 

НДІ свинарства, де з 1968 р. він працював на посаді молодшого наукового 
співробітника. Протягом 1979–2013 рр. очолював відділ розведення і гене-
тики цієї самої установи. 

За сумісництвом упродовж 15 років Микола Давидович читав лекції у 
Полтавській державній аграрній академії.

Основним напрямом досліджень М.Д. Березовського є селекція найроз-
повсюдженішої в Україні великої білої породи свиней, а підсумком багато-
річної роботи у цій галузі стало створення трьох внутріпородних типів 
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свиней (УВБ-1, УВБ-2, УВБ-3) і в їх структурі 8-ми заводських типів і ве-
ликої кількості ліній та родин. Теоретичні дослідження М.Д. Березовсько-
го пов’язані з імуно- та популяційною генетикою, що ефективно викорис-
товували для прогнозування селекційного процесу з породою.

За результатами досліджень опублікував понад 450 наукових праць та 
отримав 10 патентів. 

Під керівництвом М.Д. Березовського захищено 15 кандидатських та 1 
докторська дисертація.

М.Д. Березовський відвідав науково-виробничі об’єкти в 13-ти країнах 
світу, надавав практичну допомогу спеціалістам Куби і Китаю.

Тривалий період Микола Давидович – координатор науково-дослідних 
робіт із питань селекції у свинарстві, співвиконавцями яких є наукові уста-
нови НААН. 

Вчений є головою ради з великої білої породи свиней, членом НТР Мі-
ністерства аграрної політики та продовольства України, працює у складі 
двох спецрад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, був чле-
ном Вищої атестаційної комісії України (ВАК).

За селекційні та інші наукові досягнення М.Д. Березовського нагоро-
джено орденами «Знак Пошани» і «За заслуги ІІІ ступеня», Трудовою від-
знакою Міністерства аграрної політики і продовольства України «Знак 
Пошани», Почесними грамотами НААН, Кабінету Міністрів України та 
Міністерства аграрної політики і продовольства України. Має почесне 
звання «Заслужений зоотехнік України».
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

БИКІН 
Анатолій 

Вікторович 
Вчений у галузі загального

землеробства та агроекології,  
доктор сільськогосподарських наук, професор, 

член-кореспондент НААН (2010)

Народився 9 серпня 1963 р. у с. Конятин Сосницького району Чернігів-
ської області.

У 1989 р. з відзнакою закінчив факультет агрохімії та ґрунтознавста 
Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської 
академії за спеціальністю агрохімія і ґрунтознавство, кваліфікація вчений 
агроном.

Упродовж 1989–1991 рр. – стажист кафедри агрохімії Української 
сільсько господарської академії. У 1991–1994 рр. – асистент кафедри агро-
хімії та якості продукції рослинництва Українського державного аграр-
ного університету. Протягом 1994–2002 рр. – асистент кафедри агрохімії 
та якості продукції рослинництва Національного аграрного університету; 
1993–1995 – заступник декана факультету агрохімії та ґрунтознавства; 
2000–2002 – декан факультету агрохімії та ґрунтознавства; у 2002–
2004 рр. – директор Центру рослинництва, техніки та технологій. Протя-
гом 2002–2003 рр. – доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослин-
ництва, із 2003 р. – професор кафедри. Упродовж 2004–2005 рр. – декан 
агробіологічного факультету. З 2000 р. є головою спеціалізованої вченої 
ради Д 26.004.04. З 2006 р. – завідувач кафедри агрохімії та якості продук-
ції рослинництва ім. О. І. Душечкіна.

У 1993 р. в Українському державному аграрному університеті захистив 
кандидатську дисертацію під науковим керівництвом академіка М.М. Го-
роднього на тему: «Продуктивність помідорів у відкритому і закритому 
ґрунті при внесенні вермикомпосту». У 1999 р. в Національному аграрно-
му університеті захистив докторську дисертацію на тему: «Біоконверсія 
органічних відходів агропромислового комплексу та продуктивність агро-
екосистем при застосуванні нових видів добрив». У 2003 р. присвоєно вче-
не звання професора.
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А.В. Бикін є провідним вченим з проблеми оптимізації живлення та 
отримання екологічно безпечної продукції рослинництва. Є співкерівни-
ком наукового напряму «Біоконверсія органічних відходів АПК для отри-
мання нових видів добрив та біологічно цінної і екологічно безпечної про-
дукції». Його основні теоретичні та практичні роботи присвячені розробці 
наукових рішень щодо екологічної оптимізації умов росту та розвитку 
сільськогосподарських культур, ресурсозберігаючих технологій та покра-
щання якості продукції рослинництва. А.В. Бикін бере активну участь у 
роботі міжнародних конгресів, симпозіумів, міжнародних та вітчизняних 
конференцій і семінарів, консультує спеціалістів аграрного сектору з пи-
тань живлення рослин і особливостей застосування агрохімікатів.

Опублікував 116 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 
5 підручників. Брав участь у розробці 6 СОУ, які стосувалися технологій 
екологічно безпечного використання азотних, фосфорних, калійних, комп-
лексних, органічних та мікродобрив.

Під науковим керівництвом ученого 8 аспірантів успішно захистили 
кандидатські дисертації.

Обраний у 2010 р. членом-кореспондентом НААН Відділення земле-
робства, меліорації та механізації.

За вагомий внесок в удосконалення традиційних технологій вирощу-
вання овочевих культур та розробку шляхів покращання якості продукції 
рослинництва і плідну наукову діяльність був нагороджений «Знаком По-
шани» Міністерства аграрної політики України (2003). 

Нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерство осві-
ти і науки України (2021).
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

БОБРО
Михайло

Архипович 
Вчений у галузі рослинництва,  

доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (1993)

Народився 23 квітня 1936 р. у с. Мельникове Валківського району Хар-
ківської області. У 1955 р. закінчив з відзнакою Липкуватівський сільсько-
господарський технікум, а в 1960 р., також з відзнакою, – Харківський СГІ 
імені В.В. Докучаєва. Після закінчення інституту з 1960 до 1965 р. працю-
вав агрономом Олександрівського бурякорадгоспу Вовчанського району, а 
згодом науковим співробітником з держбюджетної тематики цукробуряко-
тресту Харківського раднаргоспу. 

У центрі наукового пошуку вченого – біологія і технологія вирощування 
цукрових буряків. Систематизувавши результати наукових досліджень, Ми-
хайло Архипович підготував і захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Влияние гидразида малеиновой кислоты на урожай, сахаристость, со-
хранность и семенную продуктивность маточной сахарной свеклы в Лево-
бережной Лесостепи УССР» (1967). Одержав запрошення на викладацьку 
роботу до ХСГІ імені В.В. Докучаєва, де пройшов шлях від наукового спів-
робітника до професора, завідувача кафедри, члена-кореспондента НААН. 
У 1975 р. науковець захистив докторську дисертацію на тему: «Гидразид 
малеиновой кислоты как средство повышения продуктивности сахарной 
свеклы». Звання професора присвоєно у 1976 p.

Науковий інтерес М.А. Бобра не обмежується вивченням однієї куль-
тури. Він здійснює широкий пошук шляхів підвищення ефективності ви-
рощування зернових, бобових та інших культур. Значну частину його роз-
робок включено до навчальних посібників для аграрних ЗВО, спе ціальних 
довідників, а також у «Технологічний регламент виробництва, зберігання 
та переробки цукрових буряків», який широко використовують у буряків-
ництві країн за кордоном. Його наукові праці з питань теорії і застосування 
регуляторів росту в буряківництві мають світове визнан ня.

Ученим підготовлено 5 докторів і 17 кандидатів наук, із яких 9 докторів 
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філософії для зарубіжних країн (Нігерії, Того, Конго, Беніну, Камбоджі, 
Мадагаскару, Сирії, Палестини). Всього опубліковано 213 наукових праць, 
розроблено низку агроприйомів підвищення продуктивності зернових і 
технічних культур, має 3 авторські свідоцтва на винаходи.

У 1993 р. М.А. Бобра обрано членом-кореспондентом УААН Відділення 
рослинництва.

На основі комплексних досліджень науковець у творчій співдружності 
з академічними і галузевими інститутами – ІФР імені К.А. Тимірязєва АН 
СРСР, ІФР АН УРСР і Всесоюзним НДІ цукрових буряків – розробив ви-
сокоефективну технологію підвищення цукристості і збільшення виходу 
цукру шляхом передзбиральної обробки плантацій регуляторами росту, 
яку було представлено на здобуття Державної премії УРСР. Понад 25 років 
учений активно працює у складі спецрад із захисту дисертацій в Інституті 
біоенергетичних культур і цукрових буряків та в Інституті рослинництва 
ім. В.Я. Юр’єва НААН, понад 10 років був у складі експертних рад ВАК 
СРСР і України. Упродовж багатьох років М.А. Бобро – постійний учасник 
виставок ВДНГ СРСР, України, міжнародних виставок в Угорщині, Чехії і 
Словаччині.

Упродовж 1980–2017 рр. М.А. Бобро очолював кафедру рослинництва од-
ного з найвідоміших агроуніверситетів світу, яка стала визнаним науковим 
центром з розв’язання теоретичних і прикладних проблем рослинництва.

Учений постійно працює на ниві залучення творчої молоді до наукового 
пошуку. Понад 15 років був першим президентом Малої академії наук Хар-
ківщини. Є головним редактором наукового збірника «Вісник ХНАУ. Серія 
«Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво».

Науковець продовжує розвивати патріотичні традиції Харківської 
нау  кової школи рослинників-екологів світового визнання (П.В. Будрін, 
М.М. Кулєшов, Г.В. Пилипець, Г.В. Коренев, О.П. Якименко, В.С. Цибуль-
ко), примножує здобутки наукового напряму органічного поєднання гли-
боких наукових досліджень з навчальним процесом, а вузівської науки – з 
виробництвом. Із 2017 р. М.А. Бобро – почесний завідувач кафедри рос-
линництва ХНАУ імені В.В. Докучаєва.

За творчу діяльність на ниві науково-дослідної роботи, упровадження 
наукових розробок в аграрне виробництво та успіхи у підготовці високо-
професійних кадрів М.А. Бобро одержав урядові нагороди: орден «Знак 
Пошани» (1993), медалі, Почесні грамоти Міністерства сільського госпо-
дарства і Міністерства вищої освіти СРСР, ВАСГНІЛ, УААН, Мінагрополі-
тики України. Має почесні знаки: «За заслуги в галузі вищої освіти СРСР», 
«Відмінник освіти України» (2001), медалі і дипломи ВДНГ СРСР і Украї-
ни. Дипломант п’ятого конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» 
в номінації «Викладач професійно орієнтованих дисциплін» (2003). Має 
найвищу нагороду УААН – Почесні відзнаки (2006, 2016).
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

БОДНАРЧУК
Леонід

Іванович 
(1938–2015)

Вчений у галузі бджільництва,  
кандидат біологічних наук, професор, 

член-кореспондент НААН (1999)

Народився 13 січня 1938 р. у с. Середня Кудеча Могочинського ра йону 
Читинської області (Росія) у сім’ї репресованого та висланого з Украї ни у 
сталінські часи вчителя.

Десятирічку закінчив у Андрушівському районі Житомирської області.
У 1961 р. закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогос-

подарської академії наук; з 1961 по 1969 р. – молодший науковий спів-
робітник Інституту зоології НАН України; у 1969–1974 рр. – старший 
науковий співробітник опорного пункту Української дослідної станції 
бджільництва; у 1974–1989 рр. – старший науковий співробітник Інсти-
туту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, завідувач лабораторії, 
відділу екології комах-запилювачів, заступник директора з наукової роботи 
Інституту зоології НАН України ім. І.І. Шмальгаузена; з 1989 р. – директор 
Національного наукового центру «Інститут бджільництва ім. П.І. Проко-
повича» НААН; з 2012 р. – радник при дирекції ННЦ «Інститут бджільни-
цтва ім. П.І. Прокоповича».

Кандидатську дисертацію Л.І. Боднарчук захистив у 1974 р. на тему: 
«Лётно-опылительная и сигнальная деятельность некоторых рас пчёл в 
условиях теплиц». У 1990 р. йому присвоєно вчене звання старшого нау-
кового співробітника, а в 1997 р. – професора.

Обрано у 1999 р. членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринар-
ної медицини та зоотехнії.

Наукові інтереси Л.І. Боднарчука на той самий час були спрямовані на 
комплексний підхід до питань запилення ентомофільних культур з ви-
користанням фауни бджолиних та медоносної бджоли. Ним вперше дослі-
джено обмінні процеси, що проходять в онтогенезі люцернової бджоли-
листоріза, вивчено особливості формування фауни бджолиних в умовах 
агроценозу бобових ентомофільних культур, а також роз роблено рекомен-
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дації щодо збільшення фауни бджолиних запилюва чів на посівах насінної 
люцерни для підвищення її врожайності.

У 1981 p. Л.І. Боднарчук став учасником експедиції 24-го рейсу науково-
дослідного судна «Академик Вернадский» до Індійського оке ану, в 1986 р. – 
33-го рейсу до Атлантичного океану.

У 1989 р. Головне управління науки Міністерства сільського госпо-
дарства УPCP запросило Л.І. Боднарчука на посаду директора ще не іс-
нуючого тоді Інституту бджільництва. Теоретичні і практичні дослі дження 
Л.І. Боднарчука були присвячені таким найважливішим напрямам галузі 
бджільництва, як племінне бджільництво, селекція, екологія, ге нетика і 
біотехнологія, апітерапія, контроль якості і сертифікація про дуктів бджіль-
ництва.

Л.І. Боднарчук автор близько 380 наукових праць, у тому числі 10 моно-
графій, 7 винаходів. Він був членом редколегій журналів «Пасіка», «Україн -
ський пасічник», «Трибуна» та головним редактором міжвідомчого тематич-
ного журналу «Бджільництво».

Вчений користувався заслуженим авторитетом та повагою серед спе-
ціалістів галузі. Як здібного науковця і керівника, його було обрано пре-
зидентом Спілки пасічників України, головою національної асоціації 
«Укрбджолопром» та президентом Асоціації апітерапевтів України. При 
Інституті бджільництва створено єдиний в Україні музей бджільництва, 
який є гордістю України і, за твердженнями авторитетних зарубіжних уче-
них і практиків, є одним із кращих у світі.

Завдяки великій організаторській роботі Л.І. Боднарчука Україна має не 
тільки музей, а й професійне свято «День пасічника», закон «Про бджіль-
ництво». У 1998 р. вперше в Україні проведено Конгрес бджолярських ор-
ганізацій країн Центральної та Східної Європи «Апіславія». На XVII кон-
гресі «Апіславія», проведеному в Україні у 2008 p., Л.І. Боднарчука обрано 
першим віце-президентом цієї організації. У 2003 р. Україна стала членом 
Міжнародної бджільничої організації «Апімондія».

Л.І. Боднарчук за досягнуті успіхи нагороджений кількома урядови ми 
нагородами, Почесною грамотою Президії НААН, а в складі колективу ін-
ституту – Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. У 1998 р. йому 
присвоєно почесне звання заслуженого працівника сільського господарства 
України (1998). Л.І. Боднарчук є повним кавале ром орденів «За заслуги».

Помер 15 березня 2015 р.
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БОНДАР 
Олександр 

Іванович 
Вчений у галузі системних досліджень  

з питань раціонального природокористування 
та екологічної безпеки, доктор біологічних наук, 

професор, член-кореспондент НААН (2007)

Народився 27 червня 1957 р. у м. Харків. 
Закінчив з відзнакою Харківський сільськогосподарський інститут імені 

Докучаєва за спеціальністю агрохімія та ґрунтознавство.
Трудову діяльність розпочав у 1979 р. в Українському науково-дослід-

ному інституті ґрунтознавства і агрохімії (м. Харків). Працював завідува-
чем лабораторії, заступником директора Поліської філії УНДІГА. З 1996 р. 
О.І. Бондар працював на керівних посадах: директор Поліського регіональ-
ного науково-виробничого центру екологічного та аерокосмічного моні-
торингу «Полісся» (ДНВЦ «Полісся»), директор Волинського державно-
го наукового та інформаційного центру НАНУ та Мінприроди України в 
Луцьку, в.о. директора Науково-технологічного центру «Таско-Екос».

З 2003 р. – ректор Державного екологічного інституту Мінприроди 
України, нині – Державна екологічна академія післядипломної освіти та 
управління. 

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості 
ґрунтоутворення і окультурення осушених ґрунтів мілководь Кременчуць-
кого водосховища».

У 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Агроекологічні 
основи оцінки, охорони і управління продуктивністю гігроморфних ґрун-
тів Полісся України».

19 лютого 2004 р. отримав вчене звання професора. 23 листопада 2007 р. 
обрано членом-кореспондентом НААН Відділення землеробства, меліора-
ції та механізації. 

Основними напрямами наукової діяльності О.І. Бондаря є дослідження 
закономірностей і пріоритетних напрямів сталого розвитку країни, охо-
рони та раціонального використання природних ресурсів, впровадження 
екологічного менеджменту, екологічної стандартизації та сертифікації в 
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Україні, формування регіональної системи моніторингу довкілля, розро-
блення концепції екологічного відродження Донбасу; розроблення тех-
нології екологічно-безпечної утилізації золошлакових відходів з метою 
отримання продуктів, придатних для використання у виробництві буді-
вельних матеріалів та допалювання в котлоагрегатах ТЕС; розроблення 
та впровадження екологічних стандартів, гармонізованих із європейськи-
ми.

В основі його науково-організаційної діяльності координація та спів-
робітництво з Міністерством освіти і науки України, Міністерством обо-
рони України, Міністерством розвитку громад та територій України, 
Державним космічним агентством України, Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка, Малою академією наук України, з 
іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном для вирішення комп-
лексних наукових проблем природокористування, організація і здійснення 
взаємного обміну досвідом науковців і фахівців з наукових та інших орга-
нізацій і установ України та зарубіжних країн, робота в Комітеті Верхо-
вної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. 
Створення Центру військової екології Міноборони (2002) та технопарку 
«Укр ІнфоТех» (2003), які працюють і донині. Створення і організація ро-
боти на базі Академії наукового парку «Чорнобиль» (2018).

Велику цінність мають наукові розробки в системі безперервної еко-
логічної освіти як механізму сталого розвитку України; формування 
національної системи екологічної підготовки всіх посадових осіб, які 
приймають екологічно значимі управлінські рішення; розроблення комп-
лексної системи екологічної освіти та підготовки управлінських кадрів, 
які здійснюють державну екологічну політику в умовах сталого розвитку 
економіки, запровадження освітнього стандарту «Екологічне управління 
водними біоресурсами». Впровадження курсів лекцій на тему: Природо-
охоронне законодавство України. Основні вимоги Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища»; Природоохоронне за-
конодавство України. Водний кодекс України; Основні вимоги законодав-
ства України в галузі охорони атмосферного повітря, в тому числі щодо 
експлуатації установок очистки газу та виконання вимірювань; Екологіч-
ні аспекти співпраці України та ЄС, які визначені Угодою про асоціацію 
між Україною та ЄС.

Науково-видавнича діяльність: головний редактор фахового журналу 
«Екологічні науки» (2012). На підставі Наказу Міністерства освіти і нау-
ки України № 409 від 17.03.2020 р. журнал внесений до Переліку нау-
кових фахових видань України (категорія «Б») у галузі біологічних наук 
(091–біологія), природничих наук (101–екологія, 103–науки про Землю) 
та технічних наук (183–технології захисту навколишнього середовища). 
Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 
International (Республіка Польща).



439

Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

О.І. Бондар – керівник понад 150 науково-дослідних тематик. За резуль-
татами наукових досліджень має 27 авторських свідоцтв, опублікував 168 
підручників та навчальних посібників, 19 монографій.

Під його науковим керівництвом підготовлено 3 доктори та 8 кандидатів 
наук.

Олександр Іванович заслужений діяч науки і техніки України.
Нагороджений Нагрудним знаком Міносвіти і науки України «Петро 

Могила», Почесними грамотами: Верховної Ради України; Кабінету Мініс-
трів України – за особливі заслуги перед українським народом, медаллю 
МЧС – «За заслуги». Нагрудними знаками: «За заслуги», «Почесний док-
тор з екології», «За заслуги в екології». Орденами: «За єдність України», 
«За заслуги», а також ювілейними відзнаками: ДДСО при МВС України.

О.І. Бондар – засновник та науковий консультант благодійного екологіч-
ного фонду «Екологічна Україна», член Національної спілки журналістів 
України та на громадських засадах головний редактор науково-практичного 
журналу «Екологічні науки», позаштатний радник Голови Українського 
національного комітету Торгово-промислової палати України та експерт 
Держкомзапасів України з екологічних питань (з 2004 р.), позаштатний 
радник міністра Кабінету Міністрів України у зв’язках з Верховною Радою 
України з екологічних питань (2004), позаштатний радник міністра Кабіне-
ту Міністрів України у зв’язках з Верховною Радою Украї ни та іншими ор-
ганами державної влади України з екологічних питань (2007), позаштатний 
радник міністра охорони навколишнього природного середовища України 
(2004, 2008), позаштатний радник міністра екології та природних ресур-
сів України (2012, 2013–2016 рр.), позаштатний радник Комітету Верхо-
вної Ради України з питань екологічної політики та природо користування 
(2008 р. – і донині), радник віце-прем’єр-міністра з питань стратегічних 
галузей промисловості (2020).
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Народився 27 січня 1947 р. у с. Соболівка Теплицького району Вінниць-
кої області.

Закінчив Уманський Трудового Червоного Прапора сільськогоспо-
дарський інститут ім. О.М. Горького, факультет плодоовочівництва і ви-
ноградарства (1975). Працював агрономом-насіннєводом, інженером-
технологом. У 1976–1994 рр. – голова колгоспу «Більшовик» смт Калинівка 
Вінницької області.

В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Разработка эле-
ментов технологии производства сахарной свеклы гибрида Уладовский 
МС-5, созданного на основе цитоплазматической мужской стерильности» 
за спеціальністю 06.01.14 – технічні культури під керівництвом академіка 
ВАСГНІЛ, доктора сільськогосподарських наук, професора В.Ф. Зубенка.

Упродовж 1995–1997 рр. та 2002–2004 рр. – директор дослідного госпо-
дарства «Артеміда» Вінницької області.

У грудні 1997 р. розпорядженням Президента України призначений го-
ловою Калинівської райдержадміністрації.

З 2004 по 2011 р. – директор Інституту картоплярства Української акаде-
мії аграрних наук; у 2011–2013 рр. – головний науковий співробітник На-
ціонального наукового центру «Інститут землеробства НААН». З 2013 р. і 
дотепер – директор Інституту картоплярства НААН.

Вчене звання професора зі спеціальності рослинництво присвоєно у 
2007 р.

У 2010 р. захистив докторську дисертацію із спеціальності 06.01.05 – 
селекція та насінництво й отримав науковий ступінь доктора сільсько-
господарських наук.

Основний напрям роботи пов’язаний з теоретичним і методичним об-
ґрунтуванням селекції та насінництва картоплі. Зокрема, за роки наукової 

БОНДАРЧУК
Анатолій
Андрійович
Вчений у галузі картоплярства,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент НААН (2016)
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діяльності ним особисто та під його науковим керівництвом на підставі вив-
чення особливостей формування сортових та посівних якостей як основ-
них складових формування насіннєвої продуктивності рослин залежно від 
фітосанітарних та природних умов теоретично обґрунтовано можливість 
одержання високоякісного насіннєвого матеріалу картоплі, адаптованого 
до агрокліматичних зон країни. 

Дослідницька робота спрямована на розробку ефективних методів ін-
тенсифікації процесу відтворення добазового та базового насіння картоплі 
на основі отриманого біотехнологічними методами садивного матеріалу 
із застосуванням сучасних методів оцінки його якісних показників; ви-
значення основних чинників втрати насіннєвим матеріалом продуктивних 
якостей та адаптивність сортів в процесі репродукування в різних агро-
кліматичних зонах країни, розробку ефективних методів попередження 
інфікування оздоровленого насіннєвого матеріалу вірусними, грибними та 
бактеріальними хворобами, здійснення науково-методичного забезпечення 
процесу відтворення добазового та базового насіння в елітних господар-
ствах з первинного насінництва. Науково обґрунтовано зональні технології 
вирощування насіннєвої картоплі, які дають можливість за використання 
вітчизняних сортів, значно підвищити її врожайність та валове виробни-
цтво.

А.А. Бондарчук є автором 157 наукових праць з питань селекції, насін-
ництва та біотехнології в картоплярстві та 9 монографій.

Є науковим керівником 2 аспірантів, за його наукового консультування 
один докторант захистив докторську дисертацію.

У 2016 р. А.А. Бондарчука обрано членом-кореспондентом НААН за 
спеціальністю овочівництво.

Вчений є координатором програми наукових досліджень з картопляр-
ства.
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БУБЛИК 
Микола 
Олександрович
Вчений у галузі садівництва,
доктор сільськогосподарських наук, 
професор, член-кореспондент НААН (2016)

Народився 7 березня 1952 р. у с. Федорівка Володарського району До-
нецької області.

У 1974 р. закінчив з відзнакою Костянтинівський сільськогосподар-
ський технікум, що на Донеччині, а в 1979 р. – плодоовочевий факультет 
Уманського сільськогосподарського інституту.

З березня 1979 р. працює в Інституті садівництва НААН. За час роботи 
обіймав посади старшого агронома, молодшого наукового співробітника та 
старшого наукового співробітника відділу розсадництва, завідувача лабора-
торії інформатики та патентознавства, завідувача відділу інформаційного за-
безпечення. З 1997 по 2013 р. працював заступником директора з наукової 
роботи, з 2013 по 2014 р. – виконавчим директором ІС НААН, а з 2014 р. 
обій має посаду першого заступника директора. Був головою методичної ко-
місії інституту (1997–2013), з 1988 р. є членом вченої ради інституту. 

У 1988 р. у Білоруському науково-дослідному інституті плодоовочівни-
цтва і картоплярства М.О. Бублик захистив кандидатську дисертацію на 
тему: «Застосування гербіцидів у плодових розсадниках кісточкових по-
рід» і здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за 
спеціальністю 06.01.07 – плодівництво.

У 2004 р. у Національному університеті біоресурсів і природокористу-
вання України він захистив докторську дисертацію на тему: «Технологічні 
та методологічні основи підвищення продуктивності сучасного садівни-
цтва» і здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за 
спеціальністю 06.01.07 – плодівництво. Вчене звання професор присвоєно 
у 2007 р.

Головним напрямом наукових досліджень М.О. Бублика є розробка мето-
дологічних та технологічних основ підвищення продуктивності сучасного 
садівництва, які ґрунтуються на досконаліших методиках планування і про-



443

Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ведення досліджень, сучасних технологіях вирощування саджанців і плодо-
вих насаджень, нових підходах до якості садивного матеріалу та методики 
підбору найпридатніших регіонів промислового виробництва зерняткових, 
кісточкових та ягідних порід і сортів, в яких вони здатні до максимально 
можливого прояву свого біологічного потенціалу. Він розробив технологічні 
основи розміщення плодових культур за регіонами Украї ни і методику оцін-
ки реалізації біологічного потенціалу породи (сорту) в конкретних умовах, 
систематизував ґрунтово-кліматичні умови основних зон плодівництва за 
придатністю для промислового вирощування плодів і ягід.

Ґрунтовне вивчення впливу якості садивного матеріалу на продуктив-
ність плодових насаджень дало можливість М.О. Бублику сформулювати 
сучасні технологічні вимоги до садивного матеріалу плодових порід і роз-
робити близько 30 Державних стандартів, які зумовлюють якість продукції 
розсадництва в Україні та методи її контролю.

За результатами досліджень опубліковано понад 220 наукових праць, у 
тому числі у провідних фахових виданнях – 160, включаючи 6 книг, 86 
статей у вітчизняних, 18 – у зарубіжних, 4 – у цитованих Scopus і Web of 
Science, а також 5 патентів на винаходи і корисні моделі та 32 публікації в 
матеріалах наукових конференцій. 

Фундаментальні та прикладні наукові розробки і глибоке володіння 
проб лемами розвитку галузі садівництва України дають змогу М.О. Буб-
лику активно здійснювати наукове забезпечення регіонального розвитку 
агропромислового комплексу. 

Під науковим керівництвом М.О. Бублика підготовлено 5 кандидатів та 
1 доктора наук.

У 2008–2012 рр. він був головою Експертної ради з агрономії та лісо-
вого господарства Вищої атестаційної комісії України, зараз є експертом 
Експертної ради з агрономії та лісового господарства Міністерства осві-
ти і науки України. Понад 10 років він є членом спеціалізованих вчених 
рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 
06.01.07. – плодівництво.

У 2018 р. за безпосередньої участі М.О. Бублика утворено Технічний ко-
мітет 179 «Продукція садів, виноградників і виноробства». Він є головою 
Підкомітету «Продукція садів» цього комітету.

Понад 20 років він є заступником головного редактора, а з 2019 р. голов-
ним редактором фахового видання – міжвідомчого тематичного наукового 
збірника «Садівництво».

З липня 2000 р. М.О. Бублик є членом Міжнародної асоціації з механіза-
ції та методики досліджень (IAMFE).

Нагороджений грамотою Верховної ради України за заслуги перед 
Україн ським народом, Почесною відзнакою НААН, Почесними грамотами 
Південного відділення ВАСГНІЛ і Міністерства освіти і науки України.
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БУДЬОННИЙ
Юрій
Васильович
(1932–2006)

Вчений у галузі землеробства та рослинництва, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (1993)

Народився 1 жовтня 1932 р. у с. Чорний Ольох Суджанського району 
Курської області (Росія).

У 1952 р. закінчив з відзнакою Кучеровський сільськогосподарський 
технікум Курської області, а у 1957 р. – агрономічний факультет Харків-
ського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва.

Працював агрономом відділення радгоспу, агрономом колгоспу. 
Упродовж 1960–1963 рр. – аспірант УНДІРСіГ ім. В.Я. Юр’єва, у 1963–
1989 рр. – молодший, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
Українського НДІ рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. З 1989 р. – завідувач 
кафедри землеробства Харківського державного аграрного університету 
ім. В.В. Докучаєва.

У 1964 р. в Інституті рослинництва, селекції і генетики ім. В.Я. Юр’є ва 
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Совершенствование хими-
ческих средств борьбы с сорняками в почвах кукурузы в сочетании с меха-
ническими», а у 1988 р. в цьому самому інституті – докторську ди сертацію 
на тему: «Интенсификация технологии возделывания озимой пшеницы в 
условиях Левобережной Лесостепи УССР». Вчене звання старшого науко-
вого співробітника присвоєно у 1974 р., професора – у 1991 р.

Ю.В. Будьонним розроблено та науково обґрунтовано систему польових 
сівозмін, у тому числі з короткими ротаціями для фермерських господарств 
Лівобережного Лісостепу України; комбіновану ґрунтозахисну ресурсо-
ощадну систему обробітку ґрунту в польових сівозмінах Лісостепу Украї-
ни. Під науковим керівництвом Ю.В. Будьонного та за його без посередньої 
участі розроблено і широко впроваджено у лісостеповій зоні України ін-
тенсивні технології вирощування озимої пшениці, озимих амфідиплоїдів, 
кукурудзи, соняшнику; операційну технологію вирощування культур у по-
льових сівозмінах; раціональну систему застосування добрив у сівозмінах; 
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гребеневу технологію вирощування кукурудзи, сої, соняшнику. Вперше в 
нашій країні обґрунтовано доцільність у системі інтенсивних технологій 
утворення маркерної замість звичайно рекомендованої технологічної ко-
лії. Розроблено концепцію розвитку землеробства у Харківській області на 
2001–2005 рр. та на період до 2010 р.

За останні 10 років ним упроваджено у виробництво 12 наукових роз-
робок, які застосовані на площі понад 5 млн га.

Опублікував 280 наукових праць, у тому числі 11 монографій та 27 нау-
ково-методичних посібників.

Ю.В. Будьонний підготував 2 докторів сільськогосподарських наук, 
5 докторів філософії та 10 кандидатів сільськогосподарських наук,  
у тому числі п’ятьох громадян з дальнього зарубіжжя: Сирії, Єгипту, Ніге-
рії, Конго, Мозамбіку.

Обраний у 1993 р. членом-кореспондентом УААН. Член експертної 
ради ВАК України (1993–1994), спецради із захисту докторських та кан-
дидатських дисертацій, член Міжнародної наукової спілки «Ікіга» та член 
українських товариств гербологів, ґрунтознавців.

Ю.В. Будьонний активно співпрацював з ученими системи УААН, Ін-
ститутів землеробства, зернового господарства, кормів, Національного 
аграрного університету, Інституту ґрунтознавства та агрохімії, Білоцерків-
ської сільськогосподарської академії та ін. Був керівником групи наукового 
забезпечення із виробництва зерна обласної науково-технічної ради, Цент-
ру наукового забезпечення.

Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1975), медаллю «Відмінник 
освіти України» (2002) та п’ятьма медалями ВДНГ СРСР і України. У 
2000 р. був номінантом першого конкурсу «Кращі імена Харківщини». У 
2003 р. – стипендіат Премії імені академіка О.Н. Соколовського.

Помер 25 жовтня 2006 р.
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ВДОВИЧЕНКО
Юрій
Васильович
Вчений у галузі розведення  
та селекції тварин,  
доктор сільськогосподарських наук, 
член-кореспондент НААН (2016)

Народився 13 червня 1959 р. у Рузаївському районі Кокчетавської об-
ласті Казахської РСР в родині цілинників.

Закінчив зоотехнічний факультет Дніпропетровського сільськогоспо-
дарського інституту за спеціальністю зооінженер з відзнакою (1981).

У 1983–1998 рр. – старший зоотехнік, аспірант, науковий співробітник, 
старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інститу-
ту тваринництва «Асканія-Нова» УААН.

У 1991 р. в Українському науково-дослідному інституті тваринництва 
УААН захистив кандидатську дисертацію на тему: «Рост, развитие и 
мясные качества бычков красной степной породы и помесей с голштино-
фризами в разных технологических условиях».

У 1998–2011 рр. – завідувач лабораторії селекції м’ясної худоби Ін-
ституту м’ясного скотарства та Інституту розведення і генетики тварин 
УААН; 2011–2020 рр. – директор Інституту тваринництва степових районів 
ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національного наукового селекційно-
генетичного центру з вівчарства.

У 2015 р. в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця 
НААН захистив докторську дисертацію на тему: «Методологія створення 
та удосконалення південної м’ясної породи великої рогатої худоби».

З червня 2020 р. – головний науковий співробітник в Інституті розведен-
ня і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН.

Автор нових наукових селекційних досягнень у тваринництві: південної 
м’ясної породи великої рогатої худоби і двох її внутрішньопородних типів 
та знам’янського внутрішньопородного типу поліської м’ясної породи ве-
ликої рогатої худоби.

Опубліковано 185 наукових праць, у тому числі 5 монографій і 5 патен-
тів. Підготував 1 кандидата наук, ведеться підготовка 4 аспірантів.
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Обрано членом-кореспондентом у 2016 р.
У 2016 р. нагороджений: за роботу «Створення і впровадження у вироб-

ництво південної м’ясної породи великої рогатої худоби в умовах інтенсив-
ного теплового навантаження», було відзначено з врученням диплома лау-
реата Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження 
інноваційних технологій; у 2009 р. – нагрудним «Знаком Пошани» Мініс-
терства АПП; у 2009 і 2015 рр. – Почесними грамотами Президії НААН; у 
2018 р. – Почесною відзнакою НААН.

Ю.В. Вдовиченко – член вченої ради Інституту розведення і генетики 
тварин імені М.В. Зубця НААН; член двох Спеціалізованих рад із захисту 
кандидатських і докторських дисертацій: Д 38.806.02 у Миколаївському 
національному аграрному університеті і Д 27.355.01 в Інституті розведен-
ня і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН.
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ВІННИЧУК
Дмитро
Тимофійович
(1937–2019)

Вчений у галузі селекції тварин,  
доктор сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент НААН (1990)

Народився 30 квітня 1937 р. у м. Сквира Київської області.
У 1959 р. закінчив з відзнакою зоотехнічний факультет Білоцерківсько-

го сільськогосподарського інституту. 
Працював зоотехніком-селекціонером, головним зоотехніком буряко-

радгоспу. У 1962–1965 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі розведення 
сільськогосподарських тварин Української сільськогосподарської академії; 
у 1965–1966 рр. – асистент цієї самої кафедри. Упродовж 1966–1971 рр. – 
старший науковий співробітник відділу Черкаської державної сільсько-
господарської дослідної станції; 1971–1973 рр. – старший науковий спів-
робітник Науково-дослідного інституту тва ринництва Лісостепу і Полісся 
УРСР; 1973–1975 рр. – старший на уковий співробітник Науково-дослід-
ного сектору Української сіль ськогосподарської академії. 

У 1975–1976 рр. – завідувач лабораторії, а в 1976–1981 рр. – заступник 
директора з наукової роботи Українського науково-дослідного інституту 
розведення та штучного осіменіння великої рогатої худоби (м. Бровари 
Київської області). Впродовж 1981–1989 рр. – завідувач кафедри Україн-
ської сільськогосподарської академії; 1989–1992 рр. – директор Україн-
ського науково-дослідного інституту з племінної справи у тваринництві; з 
1992 р. – завідувач відділу Інституту агроекології та біотехнології УААН.

У 1965 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: «Сочетаемость при подборе в заводском 
стаде», а у 1985 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституті розведен-
ня і генетики тварин (м. Ленінград-Пушкіно) – докторську дисертацію на 
тему: «Селекционно-генетические факторы повышения молочной продук-
тивности симментальских коров».

Розробив нові теоретичні положення щодо принципів і методів збере-
ження генофонду тварин, функціонування породи тварин як біологічної 



449

Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

системи, алгоритм розрахунку мінімальної кількості ліній у породі вели-
кої рогатої худоби; сформулював основні етапи формування нової породи, 
що створюється методом складного відтворного схрещування, на момент 
апробації її як нового селекційного досягнення; обґрунтував необхідність 
інтенсивного гілкування новостворюваної лінії вже на перших етапах її 
виведення (сини–онуки–правнуки) незалежно від того, «коротка» чи «дов-
га» ця лінія; сформулював основні зоотехнічні, організаційні, соціальні та 
інші передумови формування нової галузі тваринництва України – спеціа-
лізоване м’ясне скотарство. Розробив і реалізував низку нових способів 
оцінювання генотипу бугаїв-плідників (друга функція нормованого відхи-
лення); поєднання ліній (метод дисперсійного аналізу), аналізу відтворної 
здатності окремих корів і стада в цілому на будь-яку дату року; запропону-
вав оцінювання статевого диморфізму в скотарстві (спеціальні формули); 
методи відбору високопродуктивних корів; систему розрахунку тісноти 
інбридингу при врахуванні 4 і більше рядів родоводу і т. п.

Опублікував понад 500 наукових праць, зокрема 23 книги, монографії та 
підручники, словники. Автор 5 патентів України і 22 авторських свідоцтв 
на винаходи. Співавтор низки селекційних досягнень у тваринництві.

Сформував власну наукову школу. Підготував 15 кандидатів і 6 докторів 
наук.

Обраний у 1990 р. членом-кореспондентом УААН Відділення тва рин-
ни цтва.

Був членом редколегій низки наукових збірників і журналів, експертної 
ради ВАК України (1998–2003), спецради при НАУ (з 1992 р.).

Нагороджений медаллю. Лауреат Премії УААН «За видатні досягнення 
в аграрній науці» (2001). 

Помер 27 січня 2019 р.
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ВОЙТЮК
Дмитро
Григорович 
Вчений у галузі механізації  
сільськогосподарського виробництва,  
кандидат технічних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (1993)

Народився 1 травня 1939 р. у с. Повч Лугинського району Житомирської 
області. 

У 1955 р. закінчив середню школу і вступив на перший курс факультету 
механізації сільського господарства Української сільськогосподарської ака-
демії. У 1956–1959 рр., будучи студентом, брав активну участь у збиранні 
врожаю на цілині в радгоспах Кустанайської та Павлодарської областей.

У 1960 р., після закінчення навчання, направлений на роботу в Ясенів-
ську ЛМС Олеського району Львівської області, де працював інженером-
механіком, головним інженером-механіком до липня 1962 р. Вступив до 
аспірантури на кафедру сільськогосподарських машин Української акаде-
мії сільськогосподарських наук, з березня 1963 р. по серпень 1964 р. пра-
цював асистентом кафедри і продовжував навчання в заочній аспірантурі, 
а з серпня 1964 р. по липень 1966 р. навчався в очній аспірантурі УСГА. 
З липня 1966 р. працював асистентом кафедри сільськогосподарських ма-
шин. У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження 
технологічного процесу розпилення й транспортування краплин рідких 
отрутохімікатів повітряним струменем».

З квітня 1969 по 1984 р. – доцент кафедри сільськогосподарських ма-
шин, у грудні 1984 р. обраний на посаду професора, у 1988 р. присвоєно 
вчене звання професора, з 1988 по 2005 р. – завідувач кафедри сільськогос-
подарських машин.

У 1970–1976 рр. – заступник декана, у 1976–2001 рр. – декан факультету 
механізації сільського господарства, у 2001–2010 рр. директор Технічно-
го навчально-наукового інституту Національного аграрного університету 
України, з 2010 р. і донині – професор кафедри сільськогосподарських ма-
шин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування України.



451

Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

Обрано у 1993 р. членом-кореспондентом УААН Відділення землероб-
ства, меліорації та механізації.

Д.Г. Войтюк зробив вагомий внесок у розвиток механізації сільсько-
господарського виробництва України, землеробської механіки, підготовку 
і виховання інженерних і наукових кадрів. Його дослідження та наукові 
праці присвячено головним чином розробці й оптимізації засобів механіза-
ції раціонального і безпечного для зовнішнього середовища застосування 
пестицидів у боротьбі з основними шкідниками, хворобами сільськогоспо-
дарських культур і бур’янами. Проведені дослідження з оптимізації пара-
метрів розпилюючих робочих органів малооб’ємних і ультрамалооб’ємних 
обприскувачів з використанням теорії подібності, диференціальних рів-
нянь у часткових похідних, теорії бессельових функцій за багатьма показ-
никами є фундаментальними. Ним встановлено числові значення критері-
їв, що визначають процес розпилу робочих рідин пестицидів, визначено 
оптимальні значення розмірів крапель та режими їхнього транспортуван-
ня повітряним потоком, що дало змогу створити нові конструкції машин, 
значно підвищити ефективність використання пестицидів, знизити норми 
витрати робочої рідини на 20–30 %, підвищити продуктивність машин у 
2–2,5 раза і, як результат, зменшити забруднення навколишнього природ-
ного середовища. Особливої уваги заслуговує розроблення і впровадження 
у виробництво ультрамалооб’ємного обприскувача на базі надлегкого мо-
більного енергетичного засобу. Значну кількість наукових робіт присвяче-
но теоретичним дослідженням, пов’язаним з викопуванням коренеплодів 
з ґрунту й створенням нових бурякозбиральних машин. Під керівництвом 
Д.Г. Войтюка відкрито новий напрям у розвитку землеробської механіки – 
технології точного землеробства і вперше в Україні створено на кафедрі 
проблемну лабораторію «Система точного землеробства». На матеріалах 
досліджень лабораторії і узагальнення світових досягнень у цьому напря-
мі видані вперше в Україні однойменний підручник (2018) та моногра-
фії: «Прецизійні фітотехнології в агропромисловому комплексі України» 
(2019), «Основи застосування високоточних технологій рослинництва» 
(2020). За його участі проводять фундаментальні дослідження механізмів 
взаємодії крайвисокочастотного випромінювання з біологічними об’єктами 
та їх моделювання, які узагальнені в однойменній монографії (2017).

У 1999 р. Д.Г. Войтюк започаткував щорічну наукову конференцію «Су-
часні проблеми землеробської механіки», присвячену пам’яті академіка 
П.М. Василенка. Підтримує тісні ділові й наукові стосунки з ученими про-
відних університетів США, Німеччини, Польщі, Словаччини, а також фір-
мами – виробниками сільськогосподарських машин Німеччини, Франції та 
Фінляндії.

Д.Г. Войтюк – автор понад 700 наукових праць, серед яких понад 80 ав-
торських свідоцтв і патентів на винаходи, 11 монографій, понад 30 підруч-
ників і навчальних посібників. Підручник «Сільськогосподарські та меліо-
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ративні машини» за його редакцією визнано найкращим для аграрних ВНЗ 
у 2007 р. Під його керівництвом підготовлено 11 кандидатів наук.

За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-
технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий 
професіоналізм Д.Г. Войтюка відзначено високими державними нагорода-
ми – орденами: «Знак Пошани» (1981), «За заслуги» III (1998), ІІ (2005) та 
І (2020) ступенів, «Святих Кирила і Мефодія» Української православної 
церкви (2004); медалями: «До 1500-річчя Києва» (1982), «Ветеран праці» 
(1987), «Михайла Очаповського» Польської академії наук (2008); Почес-
ною Грамотою Верховної Ради України (2004), Трудовою відзнакою Мініс-
терства аграрної політики України «Знак Пошани» (2004), відзнаками Мі-
ністерства освіти і науки України: «Відмінник освіти України» (2003), «За 
наукові досягнення» (2005), «Медаллю Григорія Сковороди» (2014); йому 
присвоєно почесне звання заслуженого працівника народної освіти УРСР 
(1990), присуджено Премію імені І.П. Котляревського в номінації «Наука» 
(1997), присвоєно почесне звання «Заслужений професор Національного 
аграрного університету».
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Національної академії аграрних наук України  

ВОЛКОДАВ
Віктор 

Володимирович
Вчений у галузі насінництва,

кандидат сільськогосподарських наук, 
професор,член-кореспондент НААН (2002)

Народився 12 квітня 1951 р. у с. Базар Малинського району Житомир-
ської області.

Середню освіту отримав в Овручській школі № 1. У 1969 р. став 
студентом Української сільськогосподарської академії, яку закінчив у 
1974 р.

Трудову діяльність розпочав у Зарічанському районі Рівненської об-
ласті. Упродовж 1977–1980 рр. працював старшим, головним агрономом 
управління сільського господарства Баришівського району Київської об-
ласті. У 1980 р. був переведений на роботу в Міністерство сільського гос-
подарства України на посаду головного агронома Управління кормів, луків 
та пасовищ.

З 1983 по 1986 р. працював головним агрономом Головного управління 
сільськогосподарської науки. У 1986 р. очолив інспектуру Держкомісії із 
сортовипробування Держагропрому СРСР по Українській РСР, а 1998 р. 
був призначений начальником управління виробництва зерна Міністерства 
сільського господарства Української РСР.

З лютого 1989 р. по березень 2008 р. обіймав посаду керівника урядово-
го органу виконавчої влади – голови Державної служби з охорони прав на 
сорти рослин. Протягом 2008–2010 рр. працював Генеральним директором 
Наукового інноваційного центру «Слов’янський», а в 2010 р. перейшов на 
роботу в Національний університет біоресурсів і природокористування 
України на посаду професора кафедри селекції, кормовиробництва та на-
сінництва.

Вчене звання професора присвоєно у 2010 р.
З 1 жовтня 2011 р. В.В. Волкодав призначений директором Навчально-

наукового центру генетичних ресурсів, сортовивчення та сортознавства 
НУБіП України.
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З 2015 р. – провідний співробітник незалежної лабораторії екології на-
сінництва, а з 2018 р. і донині обіймає посаду радника дирекції ІАП НААН 
України.

У 1988 р. здобув ступінь кандидата сільськогосподарських наук за ре-
зультатом захисту дисертації на тему: «Удосконалення методів випро-
бування сортів зернових культур та визначення рівня їх адаптивності до 
ґрунтово-кліматичних зон України».

В.В. Волкодав є автором понад 125 наукових праць. Заслужений праців-
ник сільського господарства України (1998).

Обрано у 2002 р. членом-кореспондентом УААН Відділення рослинни-
цтва.

До напрямів наукових досліджень В.В. Волкодава належать: насінництво 
культивованих рослин; науково-технічна експертиза сортів рослин; сорто-
вивчення та сортознавство.
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ВОЛОДІН 
Сергій 

Анатолійович 
Вчений у галузі інноваційної біоекономіки,  

доктор економічних наук,
член-кореспондент НААН (2007)

Народився 19 травня 1956 р. у м. Владивосток Приморського краю Ро-
сійської Федерації.

Закінчив Жданівський металургійний інститут (нині – Приазовський 
державний технічний університет) і отримав кваліфікацію інженера-
механіка за спеціальністю технологія машинобудування, металоріжучі 
верстати і інструменти у 1980 р.

У 1982 р. працює у Жданівському металургійному інституті спочатку як 
аспірант, потім на посадах молодшого та провідного наукового співробіт-
ника, старшого викладача, доцента.

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.03.01. – 
процеси механічної і фізико-хімічної обробки на тему: «Розробка та дослі-
дження черв’ячних фрез підвищеної вібростійкості» та працює на різних 
наукових і викладацьких посадах.

З 1988 р. – організовує та керує інноваційними підприємствами корпо-
ративної системи «Віадук» в інтеграції з суб’єктами племінної та насін-
нєвої справи, забезпечує інвестиційний розвиток наукоємного аграрного 
виробництва, з 2001 р. – працює у складі Академії, член Ради з питань 
організації діяльності центрів наукового забезпечення агропромислового 
виробництва при Президії НААН, радник Президії НААН.

З 1988 р. його включено до складу групи з реформування, корпоратизації 
та акціонування АТ «Азовмаш». Керував, створеним у складі об’єднання, 
верстатно-інструментальним кооперативом, концерном з освоєння техноло-
гій, виробництва та реалізації наукоємної продукції в машино-будівництві 
(26 підприємств), а також у сфері будівництва, металургії, агропромисло-
вого комплексу, консалтингу. 

У 1993 р. (США) здобував кваліфікацію за спеціальностями міжнародна 
економіка і право за спільною програмою Нью-Йоркського університету й 
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Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, а також кор-
поративний та фінансовий менеджмент у Цюріхському банківському цент-
рі (1994 р., Швейцарія) з проходженням стажування на Кіпрі та в Ізраїлі.

У 2000 р. присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за 
результатами захисту дисертаційної роботи за спеціальністю 08.02.02 – 
економіка та управління науково-технічним прогресом на тему: «Іннова-
ційний провайдинг на наукоємному аграрному ринку АПК».

У 2013 р. обраний академіком-секретарем Відділення наукового забез-
печення інноваційного розвитку.

У зовнішньоекономічній діяльності спеціалізувався з реалізації інвести-
ційних проєктів у сфері трансферу інновацій. В 1988 р. створює і очолює 
корпоративну систему «Віадук» з реалізації проєктів венчурного бізнесу.

У 2002 р. разом з провідними вченими та установами УААН створив 
першу в Україні недержавну науково-дослідну установу АПК «Інститут 
інноваційного провайдингу» (нині – Інститут інноваційної біоекономіки 
НААН), яка отримала державну атестацію та визнана провідною уста-
новою в галузі з питань ринкової інтеграції, інноваційно-інвестиційного 
розвитку аграрної науки, інтелектуальної власності та трансферу техно-
логій, кластеризації сегментів наукоємного ринку, корпоратизації науково-
виробничих відносин, капіталізації та комерціалізації науково-технічних 
досягнень.

З 2018 р. очолює оновлений Інститут інноваційної біоекономіки 
НААН.

Розробив універсальну систему інноваційного провайдингу, яка забезпе-
чує безперервний процес створення, удосконалення та трансферу наукової 
та інноваційної продукції за економічними правилами наукоємного рин-
ку. Створив науково-методичні, організаційно-управлінські та соціально-
економічні засади інноваційної системи наукоємного ринку для забез-
печення формування, капіталізації та комерціалізації науково-технічних 
досягнень.

Розробив моделі управління нематеріальними і матеріальними потока-
ми в науково-інноваційній і бізнес-системах наукоємного ринку.

Розкрито системологічний базис інноваційного провайдингу, науково-
методологічні засади програмно-цільового продукування; запропоновано 
механізм трансферу наукоємних технологій; розроблено методичні під-
ходи до інноваційного консалтингу в науковій та бізнес-сферах, венчур-
ного підприємництва та організаційно-економічного інструментарію його 
функціонування і розвитку в інтеграції з науково-виробничими сферами.

Розроблена Модель інноваційного розвитку аграрної науки отрима-
ла підтримку, сформовано новий науковий економіко-правовий напрям в 
аграрній Академії.

Науковий напрям визнано в обранні С.А. Володіна членом-кореспон-
ден том НААН, рішеннях Президії НААН, державних нагородах.
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С.А. Володін заснував наукову школу, в якій підготовлено 14 докторів і 
кандидатів наук.

Наукові основи, методологічні, управлінські, економічні та правові ас-
пекти інноваційного провайдингу висвітлено більш ніж у 130 наукових 
працях, у тому числі 2 монографіях, 10 книгах, 1 навчальному посібнику, 
9 наукових творах, зареєстрованих в Державному департаменті інтелекту-
альної власності, статтях та інших публікаціях.

Підготовлено курс-тренінг інноваційного провайдингу для університе-
тів і наукових установ, наукові основи інноваційної біоекономіки в АПК.

Науковий колектив та установи, які він очолює, є розробниками і про-
вайдерами адаптивних моделей щодо інтеграції системи аграрної нау-
ки в інноваційно-інвестиційне середовище аграрного ринку, механізмів 
трансформації наукових знань в конкурентоспроможні інновації та їх 
трансферу на підприємницьких засадах, експертизи та регулювання ді-
яльності в сфері трансферу технологій і проєктного менеджменту нау-
коємного бізнесу, високотехнологічного розвитку АПК на засадах інно-
ваційної біоекономіки.

За його ініціативи прийнято понад 30 постанов Президії Національної 
академії аграрних наук України щодо інноваційних перетворень у системі 
аграрної науки; реалізуються науково-технічні проєкти і програми за ін-
новаційною тематикою на замовлення НААН, Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства, інших міністерств. За творчу науково-інноваційну 
діяльність С.А. Володіна відзначено Почесною грамотою Президії Націо-
нальноЇ академії аграрних наук України та Почесною відзнакою УААН 
(2006). Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» при-
суджено у 2013 р.
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ВОЛОЩУК 
Василь 
Михайлович
Вчений у галузі технології  
виробництва продукції тваринництва,  
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2016)

Народився 22 серпня 1957 р. у с. Середи Ємільчинського району Жито-
мирської області. 

У 1972 р. закінчив 8 класів Киянської середньої школи Ємільчинського 
району. Упродовж 1972–1976 рр. навчався у Рогачів-Волинському зоотех-
нічному технікумі. 

З 1976 р. – старший зоотехнік у колгоспі «Маяк» Червоноармійського 
району Житомирської області. 

Вищу освіту здобув в Українській Ордена Трудового Червоного Прапо-
ра сільськогосподарській академії (1983).

Протягом 1983–1987 рр. працював у Київській науково-дослідній стан-
ції луківництва зоотехніком з кормовиробництва; селекціонером; голов-
ним зоотехніком. 

У 1987–1990 рр. навчався в аспірантурі Полтавського науково-дослідного 
інституту свинарства, після закінчення якої залишився працювати на поса-
ді молодшого наукового співробітника відділу зоогігієни і технології. 

З 1991 р. працював у Національному університеті біоресурсів і природо-
користування України на посадах асистента, доцента, заступника дирек-
тора інституту та завідувача кафедри технології та економіки продуктів 
свинарства та вівчарства, професора кафедри технологій економіки та ме-
неджменту цього наукового закладу.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оцінка і удоско-
налення різних способів вирощування і відгодівлі молодняку свиней», у 
2008 р. – докторську на тему: «Теоретичне обґрунтування і створення кон-
курентоспроможних технологій виробництва свинини» за спеціальністю 
06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

У 2014 р. отримав вчене звання професора за спеціальністю 06.02.04 – 
технологія виробництва продуктів тваринництва.
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З 2011 р. В.М. Волощука призначено на посаду директора Інституту 
свинарства і агропромислового виробництва НААН, де працює і нині.

В.М. Волощук є провідним вченим у галузі свинарства. Завдяки його 
ініціативній роботі обґрунтовано та розроблено принципи до впроваджен-
ня реконструкції свиноферм на 20–100, 300, 600, 1200 свиноматок, які про-
понуються для використання в малих, середніх і великих господарствах 
України, що сприяє поліпшенню культури виробництва свинини та під-
вищенню продуктивності тварин на 18–20 %. Значним досягненням його 
нау кової роботи є удосконалення методики розрахунків основних елемен-
тів потокового виробництва свинини і проєктування свинарських при-
міщень та розробка алгоритмів відповідних комп’ютерних програм, які 
рекомендуються до застосування як на виробництві, так і в сільськогос-
подарських навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації. Розроблені 
ним технології і технологічні рішення впроваджені майже у 40 проєктах 
виробництва свинини у 8 областях різних регіонів України (Одеській, Хер-
сонській, Він ницькій, Волинській, Чернігівській, Київській, Черкаській, 
Хмельницькій).

В.М. Волощук бере активну участь у розробці загальнодержавних про-
грам розвитку свинарства України. Працює над проєктами будівництва та 
реконструкції сучасних свинокомплексів. 

В.М. Волощук є автором понад 260 наукових праць. Має понад 70 па-
тентів та авторських свідоцтв. Працює над удосконаленням, розробкою та 
впровадженням сучасних технологій виробництва свинини.

Під керівництвом В.М. Волощука захищено 16 кандидатських та 2 док-
торські дисертації.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною 
грамотою Президії Національної академії аграрних наук України, грамо-
тою Академії наук вищої освіти України.
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ГАЛУШКО
Валерій
Павлович 
(1949–2021)

Вчений у галузі аграрної економіки,  
доктор економічних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (1995)

Народився 10 червня 1949 р. у с. Радинка Поліського району Київської 
області.

Закінчив у 1971 р. економічний факультет за спеціальністю економічна 
кібернетика Української сільськогосподарської академії (нині – Національ-
ний університет біоресурсів і природокористування України) і отримав 
кваліфікацію економіста-математика. Залишається працювати стажистом-
дослідником кафедри управління виробництвом УСГА. Після закінчення 
аспірантури при Українській сільськогосподарській академії з 1975 р. пра-
цював асистентом, а згодом доцентом кафедри менеджменту та маркетингу 
Національного аграрного університету (нині – Національний університет 
біоресурсів і природокористування (НУБіП) України), з вересня 2011 р. – 
завідувач кафедри світового сільського господарства та зовнішньоеконо-
мічної діяльності того самого університету.

У 1991 р. стаціонарно навчався в Міжнародному інституті менеджмен-
ту (МІМ, м. Київ) та Делаверському університеті (США) і здобув ступінь 
магістра зовнішньоекономічної діяльності. Стажувався та брав участь у 
міжнародних конференціях у США, Бельгії, Греції, Німеччині, Китаї, Рес-
публіці Корея, Чехії, Словаччині та інших країнах.

З 1992 р. працював на посаді завідувача кафедри світового сільсько го 
господарства та зовнішньоекономічної діяльності; з 1995 р. – декан факуль-
тету аграрного менеджменту; з 1996 р. – директор Навчально-наукового 
інституту бізнесу НАУ.

Кандидатську дисертацію захистив 12 жовтня 1977 р. у спеціалізованій 
раді Українського НДІ економіки та організації сільського господарства 
ім. О.Г. Шліхтера на тему: «Питання застосування кількісних методів при 
обґрунтуванні управлінських рішень» зі спеціальності економіка і органі-
зація управління народним господарством (сільське господарство).
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Вчене звання доцента присвоєно у 1983 р. Доктор економічних наук з 
1992 р., дисертацію захистив у спеціалізованій раді Інституту аграрної еко-
номіки ім. О.Г. Шліхтера на тему: «Кількісні методи прийняття рішень у 
системі управління сільськогосподарським виробництвом» зі спеціальнос-
ті економіка і організація управління народним господарством (сільське 
господарство).

Вчене звання професора присвоєно рішенням вченої ради Українсько-
го аграрного університету 29 листопада 1993 р. Доктор економічних наук, 
професор В.П. Галушко був провідним вченим в галузі аграрної науки. 
Наукову роботу спрямовано на вивчення кон’юнктури ринку сільсько-
господарської продукції в Україні та краї нах світу, розв’язання питань, 
пов’язаних з трансформацією сільського господарства України до умов 
ринкової економіки.

Ним надруковано понад 125 наукових і науково-методичних праць, у 
тому числі 16 підручників, навчальних посібників та монографій з питань 
економіки та менеджменту, з них 5 навчальних посібників ма ють гриф Мі-
ністерства АПК України, 1 з яких англійською мовою, 2 навчальні посіб-
ники та 2 монографії підготовлено одноосібно.

В.П. Галушко як вчений і педагог відомий не тільки в Україні, а й за її 
межами. Ним опубліковано наукові праці у видавництвах Росії, США, Сло-
ваччини, Угорщини, Республіки Корея. Вони широко впроваджені у ви-
робництво і використовуються в навчальному процесі під час вивчення ба-
гатьох спеціальних дисциплін. Вчений на рівні сучасних досягнень науки 
і практики читав курс: економіка світового сільського господарства, між-
народний менеджмент, діловий протокол та ведення переговорів студен-
там НУБіП України та слухачам факультету підвищення кваліфікації. Ним 
підготовлено 6 докторів та 22 кандидати економічних наук. В.П. Галушко 
був головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисерта цій, експертом 
Державної акредитаційної комісії (ДАК) України, членом проблемної ради 
з питань науково-технічної діяльності НУБіП України, членом Бюро Від-
ділення аграрної економіки та земельних відносин.

У 1995 р. В.П. Галушка було обрано членом-кореспондентом УААН зі 
спеціальності економіка світового сільського господарства.

У 1998 р. за значний особистий внесок у розвиток аграрної науки, плід-
ну науково-педагогічну діяльність Указом Президента України вченому 
присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України. У 
2004 р. рішенням колегії Міністерства аграрної політики України нагоро-
джено трудовою відзнакою «Знак Пошани». 

Помер 2 лютого 2021 р.



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

462

Народився А.П. Герілович 4 січня 1981 р. у смт Мала Данилівка Дерга-
чівського району Харківської області. 

У 2002 р. з відзнакою закінчив Харківську державну зооветеринарну 
академію за спеціальністю ветеринарна медицина. Трудова діяльність вче-
ного розпочалася в Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини УААН (з 2006 р. – Національний науковий центр «Інститут екс-
периментальної і клінічної ветеринарної медицини») (ННЦ «ІЕКВМ»). У 
2002 р. працював на посаді лікаря ветеринарної медицини і в цьому са-
мому році вступив до аспірантури, яку успішно закінчив у 2005 р. Після 
закінчення аспірантури Антон Павлович – молодший науковий співробіт-
ник лабораторії біотехнології; науковий співробітник лабораторії молеку-
лярної діагностики; у 2006–2013 рр. – завідувач лабораторії молекулярної 
діагностики; з 2013 р. і понині – заступник директора ННЦ «ІЕКВМ» з 
наукової роботи.

У 2006 р. А.П. Герілович успішно захистив кандидатську дисертацію 
на тему: «Хвороба Марека: індикація і вивчення біологічних властивостей 
збудника та розробка засобів діагностики», а в 2011 р. – докторську дисер-
тацію на тему: «Експериментальне і теоретичне обґрунтування та розроб-
ка засобів епізоотологічного моніторингу, діагностики вірусних хвороб 
тварин та молекулярно-генетичного типування їх збудників (ортоміксо-, 
параміксо-, герпес-, цирко- та пестивірусна інфекції)».

Вчене звання професора А.П. Геріловичу присвоєно у 2015 р., а в 2016 р. 
його обрано членом-кореспондентом НААН.

Основні напрями досліджень вченого пов’язані з інфекційними вірусни-
ми та бактеріальними захворюваннями тварин, зокрема з розробкою засо-
бів їх моніторингу, діагностики та прогнозування на основі молекулярно-

ГЕРІЛОВИЧ 
Антон 
Павлович
Вчений у галузі ветеринарної медицини,
доктор ветеринарних наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2016) 
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генетичних біотехнологій, дослідженням генотипової варіабельності їх 
збудників, визначенням їх походження та напрямів мінливості, питанням 
біобезпеки та біозахисту. А.П. Геріловичем також започатковано розви-
ток молекулярно-епізоотологічних і молекулярно-біотехнологічних дослі-
джень у ННЦ «ІЕКВМ». З 2016 р. він є керівником низки фундаментальних, 
прикладних і пошукових завдань за напрямами вірусології, молекулярної 
діагностики та епізоотології, молекулярної біотехнології у рамках програм 
наукових досліджень НААН та Галузевої науково-технічної програми 
«Нау ковий супровід ветеринарного забезпечення тваринництва в контексті 
реалізації стратегії МЕБ, ВООЗ, ФАО «Єдине здоров’я». А.П. Герілович 
брав участь у виконанні 23 міжнародних проєктів, у 8 з них був керівни-
ком. Робить внесок у реалізацію міжнародного проєкту «Зменшення біо-
логічної загрози – технічна підтримка», а також міжнародної ініціативи 
«Глобальне партнерство G7», що реалізуються за підтримки урядів країн 
Великої сімки.

Професор А.П. Герілович є заступником голови вченої ради ННЦ 
«ІЕКВМ» та голови Спеціалізованої вченої ради Д 64.359.01 із захисту 
докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 16.00.03 – ве-
теринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія, 
співголовою редколегії наукового журналу «Journal for Veterinary Medicine, 
Biotechnology and Biosafety», заступником головного редактора міжві-
домчого наукового тематичного збірника «Ветеринарна медицина», чле-
ном редколегій журналу «Agricultural Science and Practice» та іноземних 
журналів «Veterinary Science Research», «Acta Veterinaria Eurasia», членом 
міжсекторальної робочої групи МОЗ України з підготовки пропозицій до 
законодавства щодо зменшення ризиків, пов’язаних з дією біологічних 
речовин у лабораторіях, Державної фармкомісії (секція імунобіологічних 
препаратів) та Науково-методичної ради Держпродспоживслужби Украї-
ни, експертом Horizon Europa з біотехнології та МАГАТЕ з інноваційних 
методів діагностики.

А.П. Герілович велику увагу приділяє розвитку міжнародних стосунків 
ННЦ «ІЕКВМ» з науковими установами ветеринарного профілю багатьох 
країн світу, бере активну участь у міжнародних конференціях в Україні та 
за її межами (Італії, Швеції, Іспанії, Австрії, Швейцарії, Великій Британії, 
Німеччині, Бельгії, США, Франції тощо), де представляє досягнення вете-
ринарної науки України, успішно пройшов стажування з проблем вірусо-
логічних досліджень, біобезпеки, молекулярної діагностики інфекційних 
хвороб тварин, молекулярної епізоотології інфекційних хвороб тварин, 
філогенетичного аналізу вірусних геномів у провідних наукових установах 
дальнього зарубіжжя.

Професор А.П. Герілович підготував 6 кандидатів наук, є автором та 
співавтором 12 монографій, 307 статей (у тому числі у виданнях, індексо-
ваних у Scopus – 14, з них 11 – у журналах 1–2 квартилів, Web of Science – 
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29, індекс Хірша в цих базах – 7 і 8 відповідно, у Google Scholar – 12, i 
10-index – 23), 38 патентів.

Під керівництвом та за безпосередньої участі А.П. Геріловича підготов-
лено ряд нормативних документів, зокрема розроблено 18 методичних ре-
комендацій, 54 стандартні операційні процедури, 14 національних та 6 га-
лузевих стандартів України, подано пропозиції щодо змін та доповнень до 
Законів України «Про ветеринарну медицину» (2014) та «Про державну 
систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та ви-
користанні генетично модифікованих організмів» (2010). Розроблено та 
зареєстровано в Україні 13 молекулярно-генетичних тест-систем для діаг-
ностики інфекційних хвороб тварин.

У складі авторських колективів ННЦ «ІЕКВМ» А.П. Герілович удостоє-
ний у 2009 р. Державної премії України у галузі науки і техніки за наукову 
розробку «Система епізоотологічного моніторингу, імунопрофілактики та 
діагностики високопатогенного грипу птиці в Україні» та у 2017 р. Премії 
Кабінету Міністрів України за розроблення та впровадження інноваційних 
технологій за роботу «Інноваційні біотехнології в системі ветеринарних 
та санітарно-епідеміологічних заходів щодо розробки засобів моніторин-
гу, діагностики і оздоровлення тваринництва України від туберкульозу», 
а також у 2008 р. – Премії Верховної Ради України найталановитішим 
молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та 
науково-технічних розробок.
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ГЕРМАН 
В’ячеслав 

Валентинович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,  

доктор ветеринарних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (1995)

Народився 11 лютого 1936 р. у м. Харкові.
У 1954–1959 рр. – студент Харківського ветеринарного інституту. З 1959 

до 2003 р. співробітник Українського НДІ експериментальної ветеринарії 
(м. Харків): старший лаборант (1959); молодший науковий співробітник 
(1960); старший науковий співробітник (1965); завідувач лабораторії вив-
чення хвороб птиці (1972–2003). З 2004 р. – заступник директора з нау-
кової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і 
штамів мікроорганізмів Міністерства аграрної політики України, м. Київ; 
упродовж 2008–2011 рр. – провідний науковий співробітник Інституту 
агро екології й економіки природокористування.

У 1967 р. в Харківському зооветеринарному інституті захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Клиническое и анатомогистологическое изу-
чение респираторного микоплазмоза и некоторых его ассоциаций у индеек 
и кур». Продовжуючи дослідження з проблеми мікоплазмозу, В.В. Гер-
ман отримує наукові дані, які знаходять високу оцінку на 1-й Всесоюз-
ній конференції ВАСГНІЛ «О роли микоплазм в патологии животных и 
птицы»(1967). За ініціативою В.В. Германа і на основі відповідних роз-
робок з 1968 р. у птахогосподарствах України, а згодом і СРСР діє служба 
«Серологічного контролю ньюкасльської хвороби», яка нині контролює всі 
вірусні інфекції птиці, сприяючи їхній профілактиці.

У період становлення спеціалізованого індиківництва в Україні та 
СРСР (70-ті роки), виконуючи урядове завдання, вченим було доведено, 
що «білом’язова хвороба» є наслідком окислення кормів та дефіциту 
їх за антиоксидантами. За розробку та впровадження профілактичних 
заходів щодо «білом’язової хвороби» В.В. Герман отримує бронзову ме-
даль ВДНГ СРСР. У 1972 р. уперше в СРСР він ізолював авіреовіруси 
від індиків, завезених з Англії. Всебічно вивчив вірус і хворобу, що він 
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спричиняє у птиці, розробив діагностику та запропонував заходи бо-
ротьби.

У 1988 р. в Ленінградському зооветеринарному інституті захистив док-
торську дисертацію на тему: «Реовирусное заболевание индеек (эпизоо-
тология, диагностика и меры борьбы)». Вчений розробив і запропо нував 
за унікальною технологією еритроцитарні діагностикуми вірусних хвороб 
птиці, які з 1986 р. використовуються всіма лабораторіями вете ринарної 
медицини України та мають попит в інших країнах. В.В. Герман автор 
трьох вітчизняних вакцин проти вірусних хвороб птиці.

У 1975 р. В.В. Герману присвоєно вчене звання старшого наукового 
співробітника, у 1994 р. – професора, у 2002 р. – почесного професора 
Хар ківської зооветеринарної академії.

У 1995 р. В.В. Германа обрано членом-кореспондентом УААН Відділен-
ня ветеринарної медицини та зоотехнії. У час реальної загрози прояву гри-
пу птиці в Україні вчений розробляє прогноз для регіонів країни та проєкт 
нової інструкції із заходів боротьби. Як член координаційної ради з питань 
протидії високопатогенному грипу птиці та запобіганню пандемії грипу 
бере участь у роботі комісії та в місцях прояву інфекції (2001–2005). У 
2008–2010 рр. В.В. Герман очолював проєкт «Розробити науково-методичні 
основи екологічної оцінки технологій у тваринництві та заходи щодо уник-
нення їхнього негативного впливу на довкілля і якість продукції» згідно з 
програмою наукових досліджень НААН.

В.В. Германом опубліковано 260 наукових праць у вітчизняних та іно-
земних виданнях, 9 монографій, 15 патентів, значну кількість рекоменда-
цій та інформаційних листів.

У науковій школі В.В. Германа навчалося 25 аспірантів та пошукачів, з 
яких 18 стали кандидатами наук. За завданням Міністерства аграрної по-
літики України вчений виїжджав до Болгарії (1977), США (1996), Франції 
(2000), Нідерландів (2000), Бразилії (2002). Брав участь у міжнародних 
конгресах з птахівництва у Німеччині (1973, 2002, 2003), Норвегії (1981), 
Угорщині (1996), Росії (2005).

В.В. Герман – член Всесвітньої асоціації птахівництва, член Координа-
ційної наукової ради з проблем ветеринарії у птахівництві держав спів-
дружності. Лауреат Премії УААН (2001), має грамоту Президії Верхов-
ної Ради УРСР (1973), відзнаку Міністерства аграрної політики України 
(2002), Почесну відзнаку УААН (2006) та ін. 
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ГІЗБУЛЛІН 
Наіль 

Гайфуллович 
Вчений у галузі насінництва,  

доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (1995)

Народився 27 березня 1937 р. у с. Улькунди Дуванського району Респуб-
ліки Башкортостан (Росія).

Середню освіту здобув у 1956 р., закінчивши Дуванський сільськогос-
подарський технікум. У 1956–1961 рр. навчався на агрономічному факуль-
теті Башкирського сільськогосподарського інституту (м. Уфа) (нині – Баш-
кирський державний аграрний університет). У 1961 р. отримав диплом з 
відзнакою за спеціальністю вчений агроном. 

Протягом 1961–1962 рр. – науковий співробітник, у 1962–1966 рр. – ди-
ректор Стерлитомакського дослідного господарства, завідувач наукового 
відділу буряківництва Башкирського науково-дослідного інституту сіль-
ського господарства. 

Упродовж 1966–1984 рр. – аспірант, молодший, старший науковий спів-
робітник, виконувач обов’язків вченого секретаря Всесоюзного науково- 
дослід ного інституту цукрових буряків (ВНІЦ, м. Київ) (нині – Інсти-
тут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН). Подальша тру-
дова і науково-дослідна діяльність пов’язана із цією самою установою: 
1984–1993 рр. – завідувач відділу, лабораторії цієї самої установи; 1993–
2015 рр. – завідувач лабораторії, головний науковий співробітник, заступ-
ник директора з наукової роботи, учений секретар, завідувач науково-
організаційного відділу Інституту цукрових буряків НААН. 

В усі ці роки незалежно від посади у ВНІЦ і ІБКіЦБ виконував замов-
лення Міністерства сільського господарства СРСР та Української академії 
аграрних наук (нині – НААН) на розроблення агроприйомів вирощування 
буряків цукрових, був керівником науково-технічних завдань і тем НІР со-
юзного чи українського державного значення. Зокрема, у 70-ті роки його 
затверджено заступником Міністра сільського господарства колишнього 
СРСР керівником проблеми (замовлення-завдання МСГ) щодо визначення 
найсприятливіших зон насінництва буряків цукрових у Союзі.

У 1968 р. у ВНІЦ захистив кандидатську дисертацію на тему: «Основні 
питання агротехніки вирощування маточних цукрових буряків в умовах 
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Башкирської АРСР», у 1982 р. у ВНІЦ – докторську дисертацію на тему: 
«Наукові основи підвищення ефективності насінництва цукрових буря-
ків». У 1976 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, 
у 1989 р. – професора. Отримав дипломи кандидата наук і доктора наук, 
атестати вченого звання старшого наукового співробітника і професора за 
спеціальністю селекція та насінництво.

Н.Г. Гізбуллін присвятив науковій діяльності 59 років свого життя. Спи-
сок його завершених і опублікованих наукових розробок включає великий 
перелік проблемних питань, а саме: біологічні особливості розвитку на-
сіннєвих рослин різних форм буряків цукрових; екологію насіння буряків 
цукрових; агротехнічні прийоми та технологію вирощування маточних цу-
крових буряків і насінників; спеціалізацію та концентрацію виробництва 
насіння; застосування регуляторів росту для обробки насіння та вегетуючих 
рослин; використання біотехнологічних методів при відтворенні гібридних 
рослин буряків; розсадний спосіб розмноження насіння буряків та ін. Під 
його керівництвом і за безпосередньою участю розроблено агроекологічні 
основи зонального насінництва буряків цукрових, технології вирощуван-
ня насіння гібридів, створених на цитоплазматичній чоловічостерильній 
основі та адаптованих для різних грунтово-кліматичних зон колишнього 
СРСР. Він активно впроваджував безвисадковий спосіб вирощування на-
сіння в Україні, розробив наукові основи прийому калібрування супереліт-
ного та елітного насіння на насіннєвих заводах; розробив низку державних 
стандартів України з насінництва цукрових і кормових буряків. 

Під його керівництвом і за безпосередньою участю розроблено 5-мов-
ний (українська, російська, англійська, французька, німецька) державний 
стандарт України «Цукрові буряки. Терміни і визначення понять».

Вченим опубліковано близько 300 наукових праць, у тому числі 2 книги, 
1 навчальний посібник, 10 брошур з методичних рекомендацій, співавтор 
4 колективних монографій. Має 8 авторських свідоцтв та 8 патентів на ви-
находи і корисну модель. На ВДНГ колишнього СРСР на міжгалузевій ви-
ставці «Винаходи та науково-технічний прогрес» винахід автора «Розсад-
ний спосіб розмноження насіння буряків» зайняв друге місце у конкурсі, а 
автора нагороджено срібною медаллю і грошовою премією.

Під керівництвом ученого захищено 19 кандидатських і 4 докторських 
дисертації.

Багато років учений працює членом спецради із захисту докторських 
і кандидатських дисертацій за спеціальностями рослинництва, селекції 
та насінництва, гербології. Був експертом ВАК України, членом науково-
методичної комісії з «Проблем біотехнології, селекції та насінництва», а 
також членом Ученої ради ВНІЦ і ІБКіЦБ, членом редколегії практично 
всіх наукових видань Інституту, членом редколегії Всеукраїнських науково-
виробничих журналів: «Біоенергетика», «Цукрові буряки» (м. Київ), Все-
російського журналу «Сахарная свекла» (м. Москва). За його загальною 
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редакцією (спільно з акад. М.В. Роїком) видано книги: «Методика, ме-
ханізація, автоматизація та комп’ютеризація досліджень у землеробстві, 
рослинництві, садівництві та овочівництві» і «Методика проведення до-
сліджень у буряківництві». Упродовж 10 років був членом експертної ради 
Держхімкомісії України з питань біологічної експертизи добрив, регулято-
рів росту рослин. 

У 1995 р. обрано членом-кореспондентом НААН Відділення рослинни-
цтва. Протягом багатьох років був членом бюро відділення.

Неодноразово виступав із науковими доповідями на міжнародних 
конференціях за кордоном (Брюссель, 1977; Париж, 1996; Лондон, 2000; 
Санкт-Петербург, 2004; Харбін, 2006).

Нагороджений трьома медалями: бронзовою (1974), срібною (1989) 
ВДНГ СРСР та медаллю Виконавчим комітетом Київської міської Ради 
народних депутатів від імені Президії Верховної Ради СРСР «В память 
1500-летия Киева» (1982); Почесною грамотою ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР; трьома почесними грамотами НААН; двома Почесними грамотами 
Мінагрополітики України; двома почесними грамотами Президії Україн-
ського республіканського правління (м. Київ) та Президії Центрального 
правління (м. Москва) колишнього Науково-технічного товариства сіль-
ського господарства, Почесною відзнакою НААН; Трудовою відзнакою 
Мінагрополітики України – «Знак Пошани»; Дипломом Міністерства сіль-
ського господарства в продовольства Росії (1997); Почесною грамотою 
Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом» 
(2017). У 2010 р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і тех-
ніки України».
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ГОЛОВАЧ 
Іван 
Володимирович
Вчений у галузі механізації 
сільськогосподарського виробництва,
доктор технічних наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2020)

Народився 17 лютого 1950 р. у с. Горностайпіль Чорнобильського райо-
ну Київської області.

У 1972 р. закінчив факультет механізації сільського господарства Україн-
ської сільськогосподарської академії, отримавши кваліфікацію інженера-
механіка сільського господарства. У 1975 р. з відзнакою закінчив трирічний 
семінар «Математика-інженеру» за програмою механіко-математичного 
факультету Київського університету ім. Тараса Шевченка.

Упродовж 1972–1975 рр. – старший інженер лабораторії післязбираль-
ної обробки зерна Українського науково-дослідного інституту механізації 
та електрифікації сільського господарства (нині – ННЦ «ІМЕСГ»). У 1975–
1982 рр. – старший інженер лабораторії математичного моделювання та 
обчислення на ЕОМ цього самого інституту; в 1983–1987 рр. – молодший 
науковий співробітник лабораторії наукових основ розробки механізова-
них технологічних процесів ННЦ «ІМЕСГ»; у 1987–1988 рр. – науковий 
співробітник науково-дослідницького відділу САПР (системи автоматизо-
ваного проєктування) НВО «ВНДІТВАРМАШ»; у 1989–1999 рр. – науко-
вий співробітник лабораторії структури МТП і нормативів ННЦ «ІМЕСГ»; 
у 1999–2002 рр. – старший викладач кафедри механіки і теорії механізмів 
і машин Національного аграрного університету (нині – НУБіП України); 
в 2003–2010 рр. – доцент цієї самої кафедри; у 2011–2013 рр. – профе-
сор кафедри механіки, опору матеріалів та будівництва; у 2013–2016 рр. – 
професор кафедри вищої та прикладної математики НУБіП України. З 
2017 р. – професор кафедри механіки НУБіП України. У 2007–2009 рр. був 
завідувачем кафедри механіки і теорії механізмів і машин.

У 1994 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандида-
та фізико-математичних наук в Інституті кібернетики імені В.М. Глушко-
ва на тему: «Розробка та аналітичне дослідження інтегральних моделей 
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оновлення виробничих систем з нерівномірним навантаженням» за спеці-
альністю 05.13.16 – застосування обчислювальної техніки, математичного 
моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях. У 2011 р. 
у НУБіП України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора технічних наук на тему: «Механіко-технологічне обґрунтування 
вібраційного викопування коренеплодів» за спеціальністю 05.05.11 – ма-
шини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. У 2004 р. 
присвоєно вчене звання доцента кафедри механіки і теорії механізмів і ма-
шин, а в 2014 р. – вчене звання професора кафедри вищої та прикладної 
математики. 

У 2020 р. обраний членом-кореспондентом НААН Відділення земле-
робства, меліорації та механізації. 

Коло наукових інтересів вченого: оптимізація машинно-тракторного 
парку як динамічної системи, механіка машин і машинних агрегатів, меха-
нізація сільськогосподарського виробництва, теоретичні дослідження ро-
бочих органів сільськогосподарських машин. Зокрема, ним були здійснені 
теоретичні дослідження машинно-тракторного парку як динамічної систе-
ми, що розвивається. Математична модель базується на системі неліній-
них інтегральних рівнянь типу Вольтерри з невідомою нижньою границею 
інтегрування. Автором розроблений метод розв’язування таких систем 
інтегральних рівнянь та досліджено ряд оптимізаційних задач у зазначе-
ній моделі, тобто вперше здійснено якісне дослідження задач оптимізації 
машинно-тракторного парку. За участю І.В. Головача успішно виконані 
науково-дослідні роботи на замовлення Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, а також наукові роботи за держзамовленням. Роз-
роблена за безпосередньою участю І.В. Головача теорія вібраційного ви-
копування коренеплодів буряків цукрових має світовий пріоритет. Протя-
гом значного проміжку часу здійснені також нові теоретичні дослідження 
в галузі агроінженерії, зокрема технічних основ вирощування гідропонної 
продукції, льону, вирощування та збирання зеленої маси, збирання буря-
ків цукрових, процесів сепарації та фракціонування зернових сумішей у 
зерноочисних машинах. І.В. Головач є учнем академіка НААН В.М. Бул-
гакова.

Протягом багатьох років він викладає навчальні дисципліни «Теоретич-
на механіка», «Прикладна механіка», «Вібраційні процеси в техніці і тех-
нологіях». Працюючи на кафедрі вищої та прикладної математики НУБіП 
України, викладав загальний курс вищої математики, теорію ймовірностей 
та математичну статистику, дискретну математику. 

Професор І.В. Головач є автором 450 наукових і навчально-методичних 
праць, з них 96 – в іноземних журналах (30 публікацій входять до наукомет-
ричної бази Scopus та 7 – до Web of Science). Має 85 патентів України на 
винаходи, в тому числі кілька одноосібних патентів з 20-річним терміном 
дії. Є співавтором 9 монографій, 4 підручників і навчальних посібників. 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

472

Під науковим керівництвом ученого підготовлено доктора технічних 
наук та готується до захисту ще одна докторська та кандидатська дисер-
тації. 

Він є членом Науково-технічної ради НДІ техніки і технологій НУБіП 
України, членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських 
дисертаційних робіт, входить до складу редакційної колегії польського 
нау кового журналу.

І.В. Головача за багаторічний вагомий внесок у розвиток агроінже-
нерної науки та підготовку кадрів нагороджено: медаллю «До 1500-річ-
чя Києва» (1982), Почесною грамотою Президії Національної академії 
аграрних наук України (2010), Почесною відзнакою Президії Національ-
ної академії аграрних наук України (2020), Почесною грамотою НУБіП 
України та двома Почесними дипломами ректора Природничого універ-
ситету в Любліні (Польща). Переможець конкурсу «Винахід року» у но-
мінації «Кращий винахід 2014 року в галузі технологій агропромислово-
го комплексу України».
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ГРОМ-МАЗНІЧЕВСЬКИЙ 
Леонід 

Гнатович
(1929–2012) 

Вчений у галузі механізації  
сільськогосподарського виробництва,

доктор технічних наук,  
член-кореспондент НААН (1991)

Народився 18 березня 1929 р. у м. Києві.
У 1952 р. з відзнакою закінчив механічний факультет Київського полі-

технічного інституту.
Упродовж 1952–1957 рр. працював інженером-випробувачем, інже-

нером-конструктором, старшим інженером-конструктором Київського мо-
тоциклетного заводу. У 1957–1960 рр. – аспірант, 1960–1967 рр. – молод-
ший, старший науковий співробітник. Упродовж 1967–1976 рр. – завідувач 
лабораторії автоматизації тракторів, а з 1976 р. – завідувач лабораторії, 
завідувач відділу Українського науково-дослідного інституту механізації 
та електрифікації сільського господарства (нині – Національний науковий 
центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»).

У 1960–1961 рр. як автор винаходів був запрошений на тимчасову робо-
ту в Науково-дослідний тракторний інститут (НАТІ, м. Москва). У 1966–
1971 рр. – штатний консультант Київського заводу «Червоний екскаватор»; 
у 1981–1983 рр. – Київського НДІ мікроприладів НВО «Кристал»; у 1987–
1989 рр. – НВО «Сільгоспмашавтоматика» (м. Москва). З 1986 по 1990 р. 
брав активну участь у роботі Міжнародного радянсько-болгарського 
науково-виробничого об’єднання «Агроавтоматика». У 1992–1996 рр. пра-
цював за сумісництвом професором кафедри автоматизації сільськогоспо-
дарського виробництва Національного аграрного університету.

У 1964 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Автоматизація управління безступінчастою 
трансмісією трактора», яку було затверджено ВАК у 1965 р. як доктор-
ську.

Коло наукових інтересів вченого: розробка автоматизованих об’ємних 
гідропередач для тракторів, комбайнів і екскаваторів; створення адаптив-
них систем автоматизованого контролю, регулювання, управління та облі-
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ку роботи сільськогосподарських тракторів, ґрунтообробної техніки, сіва-
лок, обприскувачів, підживлювачів і зернозбиральних комбайнів; розробка 
сімейства бортових комп’ютерів для мобільної сільськогосподарської тех-
ніки; комплексна автоматизація машинно-тракторних агрегатів і тракторів-
роботів; універсальні тягово-приводні мобільні енергетичні засоби; пер-
спективи механізації та автоматизації рільництва; експрес-діагностування 
і регулювання паливної апаратури на працюючих дизелях.

На підставі виконаних досліджень розроблено наукові основи комплекс-
ної автоматизації енергетичних режимів роботи тракторів, створено кілька 
поколінь гідромеханічних, електричних, електронних і мікропроцесорних 
приладів та обладнання до тракторів Харківського, Мінського та Липець-
кого тракторних заводів, Ленінградського ВО «Кіровський завод», засоби 
автоматизації для експрес-діагностування технічного стану та оператив-
ного регулювання паливної апаратури мобільних сільськогосподарських 
машин. Л.Г. Гром-Мазнічевський спроєктував і виготовив першу в СРСР 
безступінчасту об’ємну гідропередачу для трактора. За його принциповою 
схемою створено оригінальний об’ємний гідропривод ведучих коліс екска-
ватора ЄО-4321. Розробив кілька складних експериментальних комплексів 
і унікальних лабораторних стендів та приладів для дослідження режимів 
роботи автоматизованої мобільної сільськогосподарської техніки.

Вченим опубліковано близько 200 наукових праць. Має 45 авторських 
свідоцтв і 5 закордонних патентів на винаходи. Підготував 1 доктора та 8 
кандидатів технічних наук.

Обраний у 1991 р. членом-кореспондентом УААН Відділення землероб-
ства, меліорації та механізації.

З 1972 р. – член-кореспондент ВАСГНІЛ, упродовж 1972–1982 рр. – го-
лова секції механізації та електрифікації сільського господарства Півден-
ного відділення ВАСГНІЛ. Член Міжнародної спілки інженерів.

Л.Г. Гром-Мазнічевський активно співпрацював з фахівцями Болгарії, 
Росії, Білорусі, Чехії, Угорщини, Польщі, Великої Британії, США.

Нагороджений чотирма медалями і дипломами виставок.
Помер 12 вересня 2012 р.
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ГУЛЯЄВ-ЗАЙЦЕВ
Сергій

Сергійович 
(1931–2011)

Вчений у галузі технології переробки молока,
доктор технічних наук, професор, 

член-кореспондент НААН (1992)

Народився 21 червня 1931 р. у м. Вологда (Російська Федерація).
У 1954 р. закінчив Вологодський молочний інститут (нині – Вологод-

ська державна молочно-господарська академія ім. М.В. Верещагіна).
З 1965 р. – кандидат технічних наук; 1969 р. – старший науковий спів-

робітник; 1989 р. – доктор технічних наук; 1992 р. – член-кореспондент 
Української академії аграрних наук; 1993 р. – професор.

Упродовж 1954–1957 рр. С.С. Гуляєв-Зайцев очолював цех на Кишинів-
ському міському молочному комбінаті (м. Кишинів Молдавської РСР). У 
1957 р. розпочав викладацьку роботу у Вологодському молочному інститу-
ті; протягом 1961–1964 рр. – аспірант Ленінградського технологічного ін-
ституту холодильної промисловості. З 1964 р. постійно працював в Україн-
ському науково-дослідному інституті м’ясної та молочної промисловості 
(нині – Інститут продовольчих ресурсів НААН) на різних посадах: 1964–
1969 рр. – старший науковий співробітник; 1969–1970 – завідувач секто-
ру; 1970–1979 – завідувач лабораторії; 1979–1985 – заступник директора з 
нау кової роботи; 1985–1988 – завідувач відділу; 1988–1992 – заступник ди-
ректора з наукової роботи; 1992–2007 – завідувач відділу; 2007–2011 рр. – 
головний науковий співробітник відділу маслоробства установи.

С.С. Гуляєв-Зайцев – провідний учений країни у галузі технології пере-
робки молока, теорії та практики маслоробства. Результати проведених ним 
фундаментальних досліджень складу та властивостей молока, молочного 
жиру, жирових емульсій, фізико-хімічних процесів виробництва верш-
кового масла дали можливість встановити нові закономірності, зокрема 
розробити і сформулювати фізико-хімічну концепцію процесів поточного 
маслоутворення, що стало значним внеском у колоїдну та фізичну хімію 
процесів переробки молока. Важливим напрямом наукової роботи було 
раціональне використання молочної сировини для виробництва продуктів 
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харчування шляхом створення мало- та безвідхідних технологій. У резуль-
таті розвитку цього напряму досліджень розроблено технології виробни-
цтва білкових і білково-вуглеводних компонентів із знежиреного молока й 
сироватки та застосування їх у виготовленні вершкового масла, кисломо-
лочного сиру й виробів із нього. Технології забезпечують у промисловості 
зниження втрат сировини та високу ефективність виробництва.

Теоретичні та експериментальні дослідження С.С. Гуляєва-Зайцева 
дали змогу створити низку нових високоефективних технологій виробни-
цтва вершкового масла, які одержали широке розповсюдження у промис-
ловості.

С.С. Гуляєв-Зайцев є автором 163 наукових публікацій, серед них – 1 
монографія, 42 авторських свідоцтва та патенти. Під його керівництвом 8 
науковців захистили кандидатські дисертації.

Понад 10 років С.С. Гуляєв-Зайцев був членом секції Комітету з при-
судження Державних премій України в галузі науки й техніки, працював у 
складі Відділення харчової та переробної промисловості УААН, був чле-
ном Експертної ради ВАК України.

Удостоєний Премії Української академії аграрних наук «За видатні до-
сягнення в аграрній науці» (1997).

Помер 30 квітня 2011 р.
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ГУНЧАК 
Василь

Михайлович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,  

доктор ветеринарних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (2010)

Народився 17 квітня 1957 р. у с. Борівці Кіцманського району Черні-
вецької області.

У 1972 р. закінчив Борівецьку восьмирічну школу. 
1972–1976 рр. навчався у Кіцманському радгоспі-технікумі, працював 

ветеринарним фельдшером на Буковині. 
У 1976 р. вступив на факультет ветеринарної медицини Львівського зоо-

ветеринарного інституту, який закінчив з відзнакою.
З жовтня 1981 р. – асистент кафедри фармакології і патологічної фізіо-

логії. У 1989 р. під керівництвом докторів біологічних наук, професорів 
З.П. Скородинського та С.В. Стояновського захистив кандидатську дисер -
тацію на тему: «Всмоктування нітратів і нітритів у тонкому кишечни-
ку молодняку великої рогатої худоби». Із 1991 р. – старший викладач, з 
1994 р. – доцент кафедри фармакології і патологічної фізіології. За період 
роботи в університеті виконував обов’язки секретаря комітету комсомолу 
(1981–1986), декана факультету громадських професій (1991–1993), секре-
таря вченої ради академії (1994–1998). 

У 2005 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Хронічний нітратно-
нітритний токсикоз курей та його профілактика». З 2006 р. був професо-
ром кафедри фармакології та токсикології, а з 2012 р. – очолив її. У період 
1998–2009 рр. працював на посадах проректора з навчальної роботи, пер-
шого проректора університету, а з 2009 по 2013 р. – ректора університету.

За результатами наукових досліджень опублікував понад 400 наукових 
праць. Серед них понад 60 навчально-методичних розробок. Співавтор 7 
довідників і 2 практикумів. Є розробником типових начальних програм з 
дисциплін ветеринарна фармакологія та лікарські і отруйні рослини. 

Науковий напрям проф. В.М. Гунчака спрямований на вивчення особли-
востей токсикодинаміки нітратно-нітритного токсикозу в різних видів тва-
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рин. Він є одним із розробників рекомендацій щодо лікування та профілак-
тики отруєнь тварин, птиці, риби і бджіл нітратами та нітритами (2005). 

Останніми роками успішно реалізує наукову програму зі створення та 
впровадження у практику ветеринарної медицини нових і безпечних лі-
кувальних засобів. Є одним із розробників та співавторів технічних умов 
на препарати: «Метіфен», «Феросел-Т», «Офлосилімар», «Тиреомагніл», 
БАД «Силімаск», «ВетМікоДерм», «Вітасепт» і «Салімевіт». Співавтор 
Міжнародного патенту на винахід (Європейський Союз, Варшава) та 13 
Деклараційних патентів України на корисну модель. 

Активно працює над підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації. 
За його наукового керівництва захищено 5 кандидатських дисертацій та 
2 – за програмою підготовки доктора філософії. Бере участь у багатьох 
міжнародних наукових форумах. Пройшов наукове стажування у Північно-
Центральному технічному коледжі США (штат Вісконсін), та у Вроцлав-
ському природничому університеті (Республіка Польща).

Сприяє міжнародному співробітництву університету. За його участі уні-
верситет став повноправним членом світової асоціації аграрних закладів 
освіти (EVERI), а факультет ветеринарної медицини – європейської асо-
ціації. Укладені угоди на співпрацю із закладами вищої освіти та наукови-
ми установами далекого і близького зарубіжжя. 

Член 2 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій за 
п’ятьма спеціальностями і вченої ради Львівського національного універ-
ситету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 

У 2010 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії аграр-
них наук України (Відділення ветеринарної медицини). Академік АН ВО 
України. Постійний учасник всеукраїнських виставок та тематичних семі-
нарів. Неодноразово нагороджувався Почесними грамотами та подяками 
Міністерства аграрної політики України, Львівської обласної державної 
адміністрації. У 2007 р. нагороджений трудовою відзнакою Міністерства 
аграрної політики України «Відмінник аграрної освіти України» ІІІ ступе-
ня. Указом Президента України В.М. Гунчаку у 2007 р. присвоєно почесне 
звання «Заслужений працівник освіти України». 
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ГУЦУЛЯК
Григорій

Дмитрович 
Вчений у галузі природокористування,  

доктор економічних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (1999)

Народився 23 червня 1946 р. у с. Новоселиця Снятинського району 
Івано-Франківської області. 

У 1974 р. закінчив землевпорядний факультет Львівського державного 
аграрного університету за спеціальністю землевпорядкування. У 1972–1984 рр. 
працював головним інженером-землевпорядником Косівського райвикон кому; 
у 1984–1986 рр. – директором Кутського СПТУ-36. На посаді доцента кафед-
ри земельного кадастру Львівського сільськогосподарського інституту – про-
тягом 1986–1989 рр. У 1989 р. Г.Д. Гуцуляка переведено на посаду завідувача 
відділу управління земельними ресурсами Карпатського регіону Закарпат-
ського інституту агропромислового виробництва УААН. З 1993 по 1999 р. – 
директор Прикарпатського відділення Інституту агроекології та біотехнології 
УААН, з 1999 по 2005 р. – завідувач, а з 2005 до 2009 р. – головний науковий 
співробітник Косівського відділу проблем гірського землекористування Івано-
Фран ків ського інституту агропромислового виробництва УААН. 

У 1982 р. в Харківському сільськогосподарському інституті імені В.В. До-
кучаєва захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата еко-
номічних наук на тему: «Застосування матеріалів земельного кадастру для 
підвищення ефективності використання земель (на прикладі передгірської 
зони Карпат Івано-Франківської області)», у 1992 р. в Інституті економіки АН 
Украї ни захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора еконо-
мічних наук на тему: «Земельно-ресурсний потенціал Карпатського регіону». 

Вчене звання професора присвоєно у 2010 р. 
Упродовж 2011–2015 рр. був завідувачем виробництва НААН (нині – 

При карпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту 
сільського господарства Карпатського регіону НААН).

З 2015 р. і донині – провідний науковий співробітник лабораторії ме-
ханізації, тваринництва та економіки Прикарпатської державної сільсько-
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господарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпат-
ського регіону НААН.

Г.Д. Гуцуляк є одним із провідних в Україні вчених економістів-екологів. 
Його наукові праці позитивно оцінено науковою громадськістю і фахів-
цями агропромислового комплексу. Ним запропоновано принципово нову 
еколого-економічну концепцію організації раціонального аграрного земле-
користування та охорони ґрунтів стосовно до Карпатського регіону, мето-
дологію і методику еколого-економічного обґрунтування землевпорядних 
і землеохоронних заходів та економічний механізм реалізації останніх в 
умовах реформування земельних відносин. Одночасно Г.Д. Гуцуляк разом 
з іншими вченими вперше провів ландшафтно-екологічне районування те-
риторії України, що є важливою передумовою здійснення регіонального 
екологічного моніторингу та раціоналізації природокористування, зокрема 
в аграрній сфері. Його наукові розробки свідчать не лише про вагомий вне-
сок вченого в аграрну науку, а й про перспективність і необхідність поглиб-
лення агроекологічних досліджень з метою розв’язання економічних та 
екологічних проблем розвитку національного і регіональних АПК, їхньої 
еколого-економічної реструктуризації й оптимізації. 

Теоретико-методологічні та прикладні розробки Г.Д. Гуцуляка мають 
велике науково-практичне значення. Учений проводить важливу науково-
практичну роботу з питань комплексної організації землеволодінь і земле-
користувань сільськогосподарських підприємств, об’єднаних територіаль-
них громад, фермерських та селянських господарств з урахуванням їхніх 
оптимальних розмірів і вимог зонування та еколого-ландшафтної органі-
зації території на основі еколого-економічної оптимізації сільськогоспо-
дарського землекористування в областях Карпатського регіону. Ним і його 
учнями розроблено понад 290 проєктів із перенесенням їх у натуру. 

Опубліковано понад 202 наукові праці, у тому числі 14 монографій, 1 
підручник та 28 наукових праць навчально-методичного характеру, які ви-
користовуються у навчальному процесі та в науково-дослідній роботі сту-
дентів. 

Підготував 4 кандидатів наук і 1 доктора наук. 
У 1999 р. обрано членом-кореспондентом УААН зі спеціальності при-

родокористування.
Нагороджений Почесною відзнакою УААН у 2006 р.; Почесний земле-

впорядник України; медаллю «140 років наукового товариства ім. Шевчен-
ка»; нагрудним знаком «Почесний доктор з екології»; медаллю «100 років 
Національній академії аграрних наук України».

Як громадський діяч, Г.Д. Гуцуляк є головою Косівського осередку Нау-
кового товариства ім. Т.Г. Шевченка, помічником-консультантом на гро-
мадських засадах народного депутата України, членом науково-технічної 
ради Національного природного парку «Гуцульщина».
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ДЕМИДОВ
Олександр

Анатолійович
Вчений у галузі екології, рослинництва,

селекції та насінництва,  
доктор сільськогосподарських наук, професор, 

член-кореспондент НААН (2016)

Народився 8 червня 1960 р. у смт Магдалинівка Дніпропетровської об-
ласті.

Закінчив у 1983 р. Дніпропетровський ордена Трудового Червоного 
Прапора сільськогосподарський інститут за спеціальністю механізація 
сільського господарства і здобув кваліфікацію інженер-механік. 

У 2010 р. у Дніпропетровському державному аграрному університеті 
здобув другу вищу освіту за спеціальністю агрономія, одержав кваліфіка-
цію вчений агроном.

Свою трудову діяльність розпочинав трактористом дослідного госпо-
дарства «Поливанівка» Магдалинівського району.

Після закінчення інституту впродовж двох років працював головним ін-
женером колгоспу «Шлях до комунізму» в рідному містечку Магдалинівка.

З 1985 по 1986 р. – заступник керуючого по технічному обслуговуванню 
машинно-тракторного парку Магдалинівської райсільгоспспілки; 1986–
1988 рр. – заступник начальника Магдалинівського районного управлін-
ня сільського господарства; 1988–1993 рр. – голова колгоспу «Прогрес», 
с. Оче ре тувате Магдалинівського району Дніпропетровської області.

У 1993–1996 рр. – Представник Президента, голова Магдалинівської 
райдержадміністрації Дніпропетровської області; 1996–1997 рр. – началь-
ник управління сільського господарства і продовольства Дніпропетровської 
облдержадміністрації; 1977–1998 рр. – голова Криворізької райдержадмі-
ністрації; 1998–1999 рр. – заступник голови по виконавчій роботі обласної 
ради м. Дніпропетровська; 1999–2006 рр. – генеральний директор СТОВ 
«Світлана», смт Магдалинівки Дніпропетровської області, помічник-кон-
суль тант народного депутата України.

У 2003–2009 рр. – доцент кафедри сільськогосподарських машин 
Дніпро   петровського державного аграрного університету; 2009–2010 рр. – 
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про фе сор кафедри сільськогосподарських машин Дніпропетровського 
держав ного аграрного університету; 2012–2014 рр. – провідний науковий 
спів робіт ник Дніпропетровського державного аграрного університету.

Упродовж 2006–2014 рр. – директор Департаменту землеробства Мін-
агрополітики України; 2014–2015 рр. – генеральний директор СТОВ «Світ-
лана», смт Магдалинівки Дніпропетровської області.

У 2014–2015 рр. – професор кафедри екології та охорони навколишньо-
го середовища Дніпропетровського державного аграрно-економічного уні-
верситету.

З 2015 р. і донині – директор Миронівського інституту пшениці імені 
В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України.

У 1996 р. в Інституті кукурудзи УААН захистив кандидатську дисер-
тацію на тему: «Особливості вегетації і продуктивність післяукісного со-
няшнику в Дніпропетровській області в залежності від способів і густоти 
посівів». 

У 2014 р. в Інституті агроекології і природокористування НААН захис-
тив докторську дисертацію на тему: «Наукові основи пертиненції на про-
мислово порушених землях південного сходу України» за спеціальністю 
03.00.16 – екологія. 

Доктор сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія 
2014 р.

Вчене звання професора присвоєно у 2020 р.
Основні напрями наукової, науково-організаційної, викладацької діяль-

ності: О.А. Демидов зробив значний внесок у розвиток аграрного сектору 
держави, зокрема в удосконалення системи насінництва сільськогосподар-
ських культур та її гармонізації з міжнародними стандартами, внаслідок 
чого Україна приєдналася до насіннєвих схем OESD – Організації еконо-
мічного співробітництва та розвитку.

Вченим опубліковано понад 200 наукових праць, зокрема монографій та 
посібників – 25, має 42 патенти на корисні моделі та 25 свідоцтв на сорти 
рослин.

Під його керівництвом підготовлено 6 кандидатів наук.
Обрано членом-кореспондентом НААН за спеціальністю Публічне 

управління та адміністрування (наукове забезпечення регіонального роз-
витку агропромислового комплексу) у 2016 р.

Олександр Анатолійович – голова спеціалізованої вченої ради 
К27.380.01 при Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремeсла 
НААН та член спеціалізованої вченої ради Д08.804.02 при Дніпровсько-
му державному аграрно-економічному університеті;

О.А. Демидов має низку державних нагород: Почесне звання «За-
служений працівник сільського господарства України» (1992); Трудова 
відзнака «Знак Пошани» (2008); орден «За заслуги» ІІІ (2008), ІІ (2011) 
і І ступенів (2020); Подяка Прем’єр-міністра України (2010); Почесна 
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грамота Верховної Ради України (2012); Відзнака Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України (2019). Нагороджений Почесною 
відзнакою УААН (2013). Крім того, заслуги О.А. Демидова відзначено 
низкою нагород регіонального рівня та громадських організацій. Зокре-
ма, Подяка Київської обласної ради (2017); Подяка Київського міського 
голови (2017); орден «Козацька слава» ІІ ступеня МГО «Козацтво Запо-
розьке» (2015); Почесне звання «Лицар Вітчизни» з врученням «Золотого 
хреста честі і звитяги» (2018); грамота міжнародного проекту «Україна й 
українці – цвіт нації, гордість країни»; орден Золотого тріумфального со-
кола на срібній зірці, з врученням іменного кортика національної гідності 
«За громадянську доблесть» (2019) та ін.

О.А. Демидов – віце-президент Всеукраїнської громадської організації 
«Асоціація агроекологів України».
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Народилася 10 липня 1972 р. у м. Київ.
Закінчила у 1994 р. з відзнакою Український державний університет 

харчових технологій за спеціальністю біотехнологія мікробного синтезу.
Упродовж 1996–1998 рр. – провідний інженер лабораторії екологічної 

експертизи та сертифікації продукції Інституту агроекології та біотехно-
логії Української академії аграрних наук; 1998–2001 рр. – аспірантка очної 
форми навчання Національного аграрного університету; 2001–2002 рр. – 
науковий співробітник лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів Ін-
ституту агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук; 
2002–2003 рр. – старший науковий співробітник лабораторії екології ґрун-
тових мікроорганізмів Інституту агроекології та біотехнології Української 
академії аграрних наук; 2004–2012 рр. – вчений секретар Інституту агро-
екології Української академії аграрних наук.

З 2012 р. і донині – заступник директора з наукової роботи Інституту 
агро екології і природокористування Національної академії аграрних наук 
України.

У 2001 р. в Національному аграрному університеті захистила канди-
датську дисертацію на тему: «Біологічна активність дерново-середньо-
підзолистого ґрунту та продуктивність ячменю при систематичному 
застосуванні добрив у сівозміні». У 2017 р. в Інституті агроекології і при-
родокористування НААН захистила докторську дисертацію на тему: «Еко-
логічні особливості функціонування мікробіоценозів ґрунту агроекосис-
тем в умовах змін клімату».

Доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія 
з 2017 р.

Учене звання професора за спеціальністю 101 – екологія, природничі 
науки присвоєно у 2019 р.

ДЕМ’ЯНЮК
Олена
Сергіївна
Вчений у галузі сільськогосподарської  
мікробіології, ґрунтознавства, агроекології,
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, член-кореспондент НААН (2020)
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Обрано членом-кореспондентом у 2020 р.
Основним науковим доробком О.С. Дем’янюк є розроблені наукові заса-

ди оцінки агротехнологій за біодіагностичними показниками стану ґрунту, 
екологобезпечні технології застосування біологічних препаратів під основ-
ні сільськогосподарські культури, науково-методичні засади створення мі-
кробних препаратів для екологобезпечних інтегрованих систем захисту і 
удобрення рослин. Результати наукової діяльності впроваджені у сільсько-
господарське виробництво та використовуються у навчальних закладах ви-
щої освіти. 

Вона є автором понад 212 наукових публікацій, у тому числі – у видан-
нях, включених до Web of Science Core Collection i Scopus, співавтором 6 
монографій і словників-довідників, 3-х навчальних посібників, 12 мето-
дичних рекомендацій, національного стандарту України і 3-х патентів на 
корисну модель. Веде підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспіран-
туру і докторантуру. 

Підготувала 2 докторів і 5 кандидатів наук. 
Входить до складу двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисерта-

ційних робіт за спеціальністю 03.00.16 – екологія і 03.00.07 – мікробіоло-
гія. Є заступником голови вченої ради Інституту агроекології і природо-
користування НААН і заступником голови Науково-методичного центру 
«Агроекологія». Є головою Методичної комісії Інституту агроекології і 
природокористування НААН. Є членом Товариства мікробіологів Украї-
ни ім. С.М. Виноградського і ГО «Українське Товариство ґрунтознавців та 
агрохіміків». Сприяє розвитку та поширенню знань з агроекології, поліп-
шенню екологічної ситуації в державі, формуванню нового природоохо-
ронного менталітету через Всеукраїнську громадську організацію «Асоці-
ація агроекологів України». 

На громадських засадах є помічником народного депутата України і залу-
чається до роботи підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного 
та рослинного світу, природних ландшафтів та об’єктів природно-заповідного 
фонду Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та 
природокористування. Є членом експертів фонду підтримки винаходів Дер-
жавної інноваційної фінансово-кредитної установи Мінекономрозвитку. 

Входить до редакційної колегії фахових наукових періодичних видань 
«Агроекологічний журнал» і «Збалансоване природокористування». 

Діяльність О.С. Дем’янюк високо оцінена Національною академією 
аграрних наук України – вона нагороджена Почесною грамотою НААН 
(2007, 2012) і Почесною відзнакою НААН (2011), а також цінним подарун-
ком Голови Верховної Ради України (2012), грамотами Міністерства еколо-
гії та природних ресурсів України (2012, 2014), Товариства мікробіологів 
України (2014). 

У 2015 р. їй присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сільсько-
го господарства України». 
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ДОБРЯК
Дмитро
Семенович 
Вчений у галузі економіки природокористування
та охорони навколишнього середовища,
доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НААН (1995)

Народився 26 червня 1937 р. у с. Довжик Зінківського району Полтав-
ської області. У 1961 р. закінчив факультет землевпорядкування Харків-
ського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва (нині – Хар-
ківський Національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва) за 
фахом інженер-землевпорядник.

Трудову діяльність розпочав у 1961 р. у Держсільгосппроєкті, де пра-
цював до 1975 р. У наступні 1975–1991 рр. – очолював сектор із проблем 
землеустрою в Україні Всесоюзного науково-дослідного інституту земель-
них ресурсів при Раді Міністрів СРСР; упродовж 1991–1996 – заступник 
директора з наукової роботи Інституту землеустрою УААН; 1996–2003 – 
виконавчий директор Інституту землеустрою УААН; 2003–2006 – директор 
Головного інституту землеустрою Держкомзему України; в 1996–2006 рр. – 
член колегії Держкомзему України; 1996–2000 – очолював кафедру земле-
впорядного проектування Національного аграрного університету (нині – 
Національний університет біоресурсів і природокористування України); в 
2006–2015 рр. – завідувач кафедри управління земельними ресурсами На-
ціонального університету біоресурсів і природокористування України. З 
2015 р. й дотепер – головний науковий співробітник Інституту агроекології 
і природокористування НААН.

У 1971 р. у захистив кандидатську дисертацію, а в 1991 р. – докторську 
за спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація, управління і плануван-
ня народним господарством. 

У 1998 р. – присвоєно наукове звання професора, а в 1995 р. – обрано 
членом-кореспондентом УААН Відділення аграрної економіки і продо-
вольства за спеціальністю природокористування.

Напрями наукової діяльності: економіка землекористування, економіка 
природокористування, землеустрій та кадастр. 
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Д.С. Добряк є одним із співавторів чинного Земельного кодексу України. 
За його безпосередньою участю підготовлені найважливіші для земельних 
відносин нормативні документи: законопроєкти «Про плату за землю», 
«Про землеустрій», «Про охорону земель», проєкти постанов Верховної 
Ради України «Про земельну реформу», «Про прискорення земельної ре-
форми та приватизацію земель», постанови Кабінету Міністрів України 
«Про Порядок ведення державного земельного кадастру», «Про Методику 
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених 
пунктів» та багато інших. 

Його наукова діяльність пов’язана з оптимізацією використання та 
охорони земель, формування сталих агроландшафтів на основі контурно-
меліоративної організації територій в Україні, її економічної та екологічної 
оцінки, реформування земельних відносин. Особливе значення мають уні-
кальні у світовій практиці наукові розробки щодо організації землекорис-
тування й сільськогосподарського виробництва в зоні впливу катастрофи 
на Чорнобильській АЕС. 

Дмитро Семенович розробив основні принципи вдосконалення земле-
впорядного проєктування в умовах трансформації земельних відносин та 
посилення антропогенного навантаження на земельні ресурси, реабілітації 
деградованих та малопродуктивних земель сільськогосподарського при-
значення, методологію й методику економічної, екологічної й соціальної 
оцінки землеустрою, застосування комп’ютерних технологій на всі види 
землевпорядних робіт в Україні. 

Під керівництвом Д.С. Добряка виконано значні обсяги практичних робіт 
із землеустрою й охорони земельних ресурсів, роздержавлення і приватиза-
ції земель. Варто зазначити, що вперше розроблений проєкт землеустрою 
радгоспу «Маньківський» Черкаської області з цеховою структурою управ-
ління господарством, за який автор отримав срібну медаль ВДНГ СРСР. 

Наукова спадщина вченого налічує понад 390 наукових праць. 
Д.С. Добряк підготував 8 докторів і 10 кандидатів економічних наук. 
За значний внесок у розвиток науки та створення законодавчої бази 

України нагороджений низкою відзнак та присуджено звання: Почесний 
землевпорядник (1999); орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2004); за рішенням 
експертної ради міжнародної іміджевої програми «Лідери XXI століття» 
відзначений нагородою «Свята Софія» (2004); «Лицар Вітчизни» з вручен-
ням «Золотого хреста честі і звитяги» за високу національну гідність, па-
тріотизм та активну участь у розбудові української держави (2010); Гідного 
Королівської честі нагороджено міжнародним суспільним «Орденом Коро-
леви Анни «Честь Вітчизни» на золотій зірці до 1000-ліття народження 
Анни Ярославни – Князівни Київської і Королеви Франції (2010); почесне 
звання «Лицар Вітчизни» (2012); почесна відзнака УААН (2012); почесна 
відзнака НААН (2017); «Заслужений діяч науки і техніки України» (2015). 
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ДОЛГІЛЕВИЧ 
Марат 
Йосипович 
(1927–2007)

Вчений у галузі ґрунтознавства  
та агролісомеліорації,  
доктор біологічних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (1991)

Народився 10 липня 1927 р. у м. Ялта Автономної Республіки Крим.
У 1952 р. закінчив агрономічний факультет Кримського сільськогоспо-

дарського інституту ім. М.І. Калініна (м. Сімферополь).
Протягом 1953–1956 рр. – аспірант, молодший науковий співробітник 

Кримського філіалу АН УРСР (м. Сімферополь); 1956–1957 рр. – завіду-
вач лабораторії Кримської гірсько-лісової дослідної станції Українського 
науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації 
(м. Алушта); 1957–1962 рр. – молодший, старший науковий співробітник, 
завідувач лабораторії Українського науково-дослідного інституту ґрунто-
знавства (м. Харків). Упродовж 1962–1965 рр. – доцент кафедри меліора-
тивного ґрунтознавства і землеробства Українського інституту інженерів 
водного господарства (м. Рівне); 1965–1978 рр. – науковий співро бітник, за-
відувач лабораторії, заступник директора Всесоюзного науково-дослідного 
інституту агролісомеліорації (м. Волгоград); 1978–1982 рр. – директор 
Західно-Сибірського філіалу Всесоюзного науково-дослідного інституту 
агролісомеліорації (с. Жовтневе, Алтайський край). З 1982 р. – за ві дувач 
кафедри, професор Державного агроекологічного університету та Жито-
мирського державного технологічного університету (м. Житомир).

У 1958 р. в Інституті лісу АН СРСР захистив кандидатську ди сертацію 
на тему: «Опад та його значення в утворенні гумусу в бурих гірсько-
лісових ґрунтах під дубовими і буковими лісами Криму», а у 1972 р. у 
Московському державному університеті – докторську ди сертацію на тему: 
«Теоретичні і експериментальні дослідження питань захисту ґрунтів від 
вітрової ерозії на Україні».

До кола наукових інтересів М.Й. Долгілевича належать: ґрунтова аеро-
динаміка; механізми, кліматологія вітрової ерозії ґрунту; аеродинаміка 
систем лісових смуг; теоретичні основи конструювання екологічно стій-
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ких і продуктивних лісоаграрних ландшафтів у районах активної вітро-
вої ерозії; теорія й управління водним, радіаційним і тепловим балансами 
гідро- та автоморфних ґрунтів; кругообіг речовин у лісових екосистемах; 
міграція радіонуклідів у ландшафтах; радіоекологія лісових екосистем.

За науковими розробками М.Й. Долгілевича здійснено ґрунтово-ерозійне 
обстеження ґрунтів, створено системи полезахисних лісових смуг у степо-
вих районах СРСР, у тому числі в Україні.

Опублікував 285 наукових праць, у тому числі 48 книг, брошур, навчаль-
них посібників для вузів, отримав 5 патентів і свідоцтв на винаходи, роз-
робив 18 рекомендацій виробництву.

Наукова школа М.Й. Долгілевича представлена 14 кандидатами і 3 док-
торами наук.

Обраний у 1991 р. членом-кореспондентом УААН.
М.Й. Долгілевич – дійсний член Української екологічної академії наук, 

член-кореспондент РАСГН. Був директором міжнародного семінару, орга-
нізованого РАО ЮНЕСКО із захисного лісорозведення для країн, що розви-
ваються, в Середземномор’ї, Африці, на Близькому Сході та в Азії (1967); 
здійснював методичне керівництво екологічними дослідженнями серед 
науково-дослідних інститутів держав – членів СЕВ (1971); членом відді-
лення лісівництва та агролісомеліорації, головою комісії із захисного лісо-
розведення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук (м. Москва, 
1973–1990), керівником і виконавцем двосторонніх українсько-шведських 
радіоекологічних досліджень (1992–1998), членом експертної ради ВАК 
України (1992–1998).

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2002) та сімома 
медалями. Присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 
Украї ни» (1992). 

Помер 5 березня 2007 р.
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ДОЛЕЦЬКИЙ 
Станіслав 
Павлович
Вчений у галузі ветеринарної медицини,
доктор ветеринарних наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2020)

Народився 15 березня 1956 р. у с. Верхні Торгаї Нижньосірогозького 
району Херсонської області. Після закінчення з відзнакою Верхньоторгаїв-
ської восьмирічної школи в 1971 р., поступив до Цюрупінського ветери-
нарного технікуму. Закінчив технікум з відзнакою у 1975 р. і поступив на 
навчання до Української сільськогосподарської академії на ветеринарний 
факультет. 

Після завершення навчання у 1980 р. і одержання диплома ветеринар-
ного лікаря з відзнакою, подальша трудова діяльність С.П. Долецького 
пов’язана з Національним університетом біоресурсів і природокористу-
вання України, де він пройшов шлях від асистента (1980) до професора 
(2015) кафедри терапії і клінічної діагностики.

У 1991 р. С.П. Долецького обрано за конкурсом і переведено з Національ-
ного університету біоресурсів і природокористування України до апарату 
Президії Національної академії аграрних наук України на посаду завідува-
ча сектору ветеринарної медицини Відділення тваринництва, ветеринарної 
медицини та переробки продукції. З 2001 р. С.П. Долецький – провідний 
науковий співробітник Відділення ветеринарної медицини, а з 2005 р. – за-
ступник академіка-секретаря Відділення ветеринарної медицини НААН, 
з 2013 р. – заступник начальника відділу з питань ветеринарної медицини 
апарату Президії НААН та доцент кафедри терапії і клінічної діагностики 
НУБіП України за сумісництвом. З 2015 р. – професор кафедри терапії і 
клінічної діагностики факультету ветеринарної медицини, член спеціалі-
зованої вченої ради Д 26.004.03 НУБіП України із захисту кандидатських 
та докторських дисертацій. Член редколегії бюлетеня «Ветеринарна біо-
технологія» та міжвідомчого тематичного наукового збірника «Ветеринар-
на медицина». У 2020 р. у Відділенні ветеринарної медицини його обрано 
членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України.
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Коло наукових інтересів включає дослідження з питань ранньої діагнос-
тики і профілактики порушень мінерального обміну речовин у лактуючих 
корів у різних біогеохімічних зонах України за впливу екологічних факто-
рів довкілля та за дефіциту есенційних макро- та мікроелементів – Йоду, 
Кобальту, Цинку, Купруму, Феруму, Кальцію, Фосфору та ін. у ґрунті, кор-
мах, воді й організмі тварин.

За час роботи на кафедрі, під керівництвом професора М.О. Судакова взяв 
участь у роботі 8 наукових експедицій у різних біогеохімічних зонах України 
з вивчення мікроелементозів у тварин та розробки методів їх ранньої про-
філактики. Результатом цієї роботи стало видання науково обґрунтованих 
рекомендацій стосовно діагностики, терапії та профілактики порушень мі-
нерального обміну речовин у високопродуктивних лактуючих корів. 

Кандидатську дисертацію на тему: «Ультразвукова експрес-діагностика 
та профілактика остеодистрофії у молочних корів» захистив у Національ-
ному аграрному університеті в 1989 р. 

Останні 25 років наукова діяльність С.П. Долецького присвячена ви-
вченню впливу негативних факторів довкілля на виникнення порушень 
мінерального обміну у високопродуктивних лактуючих корів.

За результатами проведених наукових досліджень у 2015 р. С.П. До-
лецький успішно захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретичне 
та клініко-експериментальне обгрунтування профілактики порушень міне-
рального обміну в корів у біогеохімічних зонах України» за спеціальністю 
16.00.01 – діагностика і терапія тварин. Науковий консультант – доктор 
біологічних наук, професор, академік НААН М.І. Цвіліховський.

Уперше, на підставі даних багаторічних досліджень з визначення вмісту 
мінеральних речовин у кормах, що вироблені в різних ґрунтово-кліматичних 
зонах України, наведено варіації вмісту макро- та мікроелемен тів і важких 
металів у зелених, соковитих, грубих та концентрованих кормах. Встанов-
лено рівні мікроелементів у молоці корів залежно від екологічної ситуації 
в конкретному регіоні України.

С.П. Долецьким теоретично обгрунтовано та практично доведено зміни 
мінерального складу кормів для тварин, отриманих з окремих кормових рос-
лин та їх сумішей у різні фази бутонізаціїї, а також, удосконалено сучасні ме-
тоди визначення якості кормів (визначення якості силосів, сінажів за вмістом 
титрованих кислот, рівня вмісту некрохмалистих полісахаридів).

Уперше встановлено вміст есенційних мікроелементів та важких мета-
лів у молоці корів у різних біогеохімічних зонах України залежно від сезо-
ну року та узагальнено гранично допустимі їх концентрації.

На підставі детального аналізу кормів і раціонів для лактуючих корів, 
уперше виявлено та досліджено одночасний клінічний перебіг гіпомікро-
елементозів та різних форм остеодистрофії в корів.

Працюючи на посаді завідувача сектору ветеринарної медицини, а по-
тім заступника академіка-секретаря Відділення ветеринарної медицини 
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НААН та заступника начальника відділу з питань ветеринарної медицини, 
С.П. Долецький доклав значних зусиль до розробки, координації та впрова-
дження результатів виконаних програм наукових досліджень НААН «Сис-
теми захисту сільськогосподарських тварин від захворювань та створення 
нових лікувально-профілактичних засобів» на 1996–2000 рр.; «Забезпе-
чення ветеринарно-санітарного благополуччя в Україні» на 2001–2005; 
«Здоров’я тварин, якість і безпека тваринницької продукції» на 2006–2010 
та «Наукове забезпечення епізоотичного благополуччя, біологічної безпе-
ки, здоров’я тварин і ветеринарно-санітарної якості продукції тваринни-
цтва» на 2010–2015 рр. За його участі також розроблено програму розви-
тку скотарства в Україні на період 2001–2004 рр., галузеві рекомендації 
«Сировина молочна, одержана від корів з господарств, неблагополучних 
щодо інфекційних хвороб тварин». У співпраці з науковцями Інституту 
біонеорганічної хімії НАН України С.П. Долецький розробив новий ви-
сокоефективний лікувально-профілактичний препарат «Мінпанкор», який 
пройшов широке виробниче випробування для профілактики та лікування 
порушень мінерального обміну у лактуючих корів.

С.П. Долецьким опубліковано понад 180 наукових праць, 6 в іноземних 
виданнях, 1 навчальний посібник для студентів вищих навчальних закла-
дів III–IV рівня акредитації, 9 монографій, у тому числі «Мікроелементози 
сільськогосподарських тварин» та «Використання базальтових туфів Рів-
ненщини», «Профілактика порушень мінерального обміну в корів у різних 
біогеохімічних зонах України», «Профілактика порушень мінерального 
обміну у лактуючих корів», «Діагностика порушень обміну мінеральних 
речовин у корів». понад 25 методичних рекомендацій та посібників для 
науковців і студентів вищих навчальних закладів України. Він співавтор та 
автор трьох патентів і понад 12 ДСТУ та СОУ.

Взяв участь у роботі багатьох міжнародних науково-практичних кон-
ференцій, що проходили у провідних установах ветеринарної медицини 
США, ЄС та країн Африки. 

За вагомий внесок у науково-практичну, організаційно-методичну та пе-
дагогічну роботу в галузі ветеринарної медицини С.П. Долецький нагоро-
джений Почесною грамотою Верховної Ради України (2014), трудовими 
відзнаками Міністерства аграрної політики та продовольства України, Дер-
жавного комітету ветеринарної медицини, подякою голови Київської дер-
жавної адміністрації (2006), Почесними грамотами Національної академії 
аграрних наук України (2015) та Національного університету біо ресурсів 
і природокористування України (2016). Двічі нагороджений відзнакою по-
сольства Сполучених Штатів Америки в Україні в зв’язку з 20-ю річницею 
співробітництва США та України (2015, 2016), медаллю РФ «За достиже-
ния в области ветеринарной науки» (2008), відзнакою «Золота Фортуна» в 
честь 100-річчя Національної академії наук України (2019).
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ДОЛЯ
Микола

Миколайович 
Вчений у галузі захисту рослин, 

біотехнології та екології,
доктор сільськогосподарських наук,

професор, член-кореспондент НААН (2010)

Народився 12 липня 1954 р. у с. Безводня на Кіровоградщині.
У 1973 р. закінчив Бобринецький сільськогосподарський технікум.
У 1975 р. був зарахований на факультет захисту рослин Української сіль-

ськогосподарської академії, закінчив з відзнакою навчання і працював на 
посаді старшого агронома Миронівської районної станції захисту рослин.

З 1981 по 1984 р. М.М. Доля навчався в аспірантурі. Захистив кандидат-
ську дисертацію на тему: «Захист озимої пшениці від шкідників при без-
плужному обробітку грунту в Лісостепу України». Упродовж 1984–1989 рр. 
працював на посадах асистента, доцента кафедри загальної ентомології та 
зоології Української сільськогосподарської академії. У 1989–1992 рр. – 
нав чання в докторантурі й захист докторської дисертації на тему: «Захист 
озимої пшениці від шкідників при інтенсивній технології вирощування».

З 1992 р. – завідувач кафедри загальної ентомології та зоології (хімічно-
го захисту рослин) НАУ.

Вчене звання професора присвоєно у 1998 р. 
З травня 2004 р. Микола Миколайович був на посаді професора кафедри 

інтегрованого захисту та карантину рослин. У 2005 р. призначений дека-
ном факультету захисту рослин Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, а з 2008 р. – на посаді професора кафедри 
ентомології.

Упродовж 2008–2011 рр. – декан факультету захисту рослин; 2011– 
2014 рр. – професор кафедри інтегрованого захисту рослин; 2015–2021 рр. – 
декан факультету захисту рослин, біотехнології і екології; 2021 р. – завіду-
вач кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин. 

До кола наукових інтересів вченого належать розробка та широко-
масштабне впровадження у виробництво інноваційних систем фітосані-
тарного моніторингу сучасних сівозмін на основі прогнозу розмноження 
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шкідливих і корисних організмів у посівах сільськогосподарських культур, а 
також опрацьовує новітні технології захисту рослин від шкідливих організ-
мів при ресурсозберігаючому землеробстві та системах no-till в Україні.

Проводить науково-методичну і навчальну діяльність за сучасними до-
сягненнями у сфері інноваційних технологій у рослинництві.

Активно впроваджує прогресивні здобутки в усіх сферах наукової та на-
вчальної роботи факультету.

Уперше в Україні вченим розроблено інноваційні ресурсозберігаючі 
системи захисту сільськогосподарських культур від шкідників при ґрунто-
захисному землеробстві з мінімаль ним та нульовим обробітками ґрунту.

Організував і створив лабораторію «Моніторингу пестицидів у техноло-
гіях захисту рослин».

Розробив і є керівником постійно діючої наукової школи «Моніторингу і 
комплексного захисту сільськогосподарських культур при ресурсозберіга-
ючих системах землеробства».

Брав безпосередню участь у створенні напряму щодо підготовки фахів-
ців із захисту рослин ОКР бакалавр, а також акредитації спеціальностей 
ентомологія, фітопатологія і карантин рослин ОКР магістр.

Бере активну участь у роботі науково-практичних, методичних конфе-
ренцій, семінарів, симпозіумів.

М.М. Доля підготував 6 кандидатів сільськогоподарських наук.
Опублікував понад 275 наукових праць, у тому числі 28 патентів, 18 мо-

нографій і підручників.
Обрано у 2010 р. членом-кореспондентом НААН Відділення наукового 

забезпечення трансферу інновацій.
Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2004) і ме-

даллю Міністерства освіти і науки «За наукові досягнення» (2005). 
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ДОРОШ
Йосип 

Мирославович
Вчений у галузі економіки природокористування,

доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НААН (2020)

Народився 23 жовтня 1962 р. у с. Смолянка Тернопільського району 
Тернопільської області.

Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут у 1988 р. за спеці-
альністю землевпорядкування, кваліфікація інженер-землевпорядник.

Працював з 1988 по 1996 р. – керівником групи, головним інженером 
проєкту в ДП «УкрНДІземпроект»; 1996–1999 рр. – начальник Фастівсько-
го районного відділу земельних ресурсів Держкомзему України; 1999–
2003 рр. – заступник, перший заступник начальника обласного управління 
земельних ресурсів у Київській області.

Упродовж 2003–2016 рр. – директор Державного підприємства «Київ-
ський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою».

З 2008 р. і донині – старший викладач, доцент, професор кафедри зе-
мельного кадастру НУБіП України.

З 2018 р. і донині – директор Інституту землекористування НААН.
У 2007 р. у спеціалізованій вченій раді К 26.160.01 Ради по вивченню 

продуктивних сил України НАН України захистив кандидатську дисерта-
цію на тему: «Еколого-економічні основи формування інституту обмежень 
та обтяжень при використанні земель».

У 2012 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.256.01 Державної устано-
ви «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Націо-
нальної академії наук України» захистив докторську дисертацію на тему: 
«Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умо-
вах ринку».

Доктор економічних наук з 2012 р.
Учене звання професора присвоєно у 2021 р. Опубліковано 140 науко-

вих праць, з яких 110 наукового та 30 навчально-методичного характеру, 
у тому числі 103 наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних 
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рецензованих фахових виданнях. Має 6 публікацій у періодичних видан-
нях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

За даними Google Scholar має 476 бібліографічних посилань, h-індекс – 
12, i 10-індекс – 15. Має 4 авторських свідоцтва.

Був науковим керівником програми наукових досліджень НААН № 46 
«Інституційні засади удосконалення землеустрою та земельного кадастру 
в сучасних умовах» з 2019 по 2020 р., в рамках якої керував 6-ма науково-
дослідними роботами. Нині є науковим керівником програми наукових 
досліджень НААН на 2021–2025 рр. № 38 «Забезпечення землеустрою та 
земельного кадастру», в рамках якої є керівником двох науково-дослідних 
робіт (завдань ІІ рівня): 

38.00.01.01.П Інституційні засади розвитку землеустрою в процесі еко-
номічної модернізації (№ ДР 0121U108437);

38.00.02.01.П Теоретико-методологічні засади удосконалення системи 
земельного кадастру в Україні (№ ДР 0121U108438).

Головний редактор науково-виробничого журналу «Землеустрій, ка-
дастр і моніторинг земель», який включено до наукових фахових видань 
України. Член редакційної колегії науково-виробничого журналу «Земле-
впорядний вісник». Голова вченої ради Державної Установи «Інститут 
землекористування НААН». Член спеціалізованих вчених рад по захисту 
дисертацій Д 26.004.20 в Національному університеті біоресурсів і при-
родокористування України та Д 26.256.01 Державної Установи «Інститут 
економіки природокористування та сталого розвитку Національної акаде-
мії наук України».

Науково-педагогічну діяльність здійснює в НУБіП України з 2007 р. за 
сумісництвом. Основні навчальні курси: «Моніторинг та охорона земель», 
«Правовий процес у землеустрої», «Методологія та методика наукових 
досліджень» зі спеціальності 193 геодезія та землеустрій. Неодноразово 
виступав та брав участь в обговореннях освітньо-методичних та науково-
організаційних питань як член вченої ради факультету землевпорядкуван-
ня.

Під його керівництвом захищені 1 докторська та 1 кандидатська дисер-
тації.

Нині під його керівництвом проходять підготовку два здобувачі науко-
вого ступеня доктора філософії.

Членом-кореспондентом обрано у 2020 р.
М.Й. Дорош – «Почесний землевпорядник України» (2002), «Заслуже-

ний працівник сільського господарства України» (2007).
З 1998 р. – член правління ГО «Спілка землевпорядників України», а 

2015 р. – ГО «Центр геопросторових даних України».
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ДРОБОТ
Віра

Іванівна 
Вчений у галузі хлібопекарської промисловості,

доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент НААН (1990)

Народилася 4 вересня 1934 р. у м. Києві.
У 1957 р. закінчила технологічний факультет Київського технологічного 

інституту харчової промисловості ім. А. Мікояна (КТІХП) за спеціальністю 
технологія хлібопекарського, кондитерського і макаронного виробництв.

У 1957–1958 рр. працювала завідувачем лабораторії хлібозаводу № 6, 
а в 1958–1962 рр. – головним інженером хлібозаводу № 2 у м. Ташкен-
ті; 1963–1964 рр. – інженером Київського тресту промпродтоварів; 1964–
1965 рр. – старшим інженером Головного управління харчової промисло-
вості Укрраднаргоспу. 

Протягом 1965–1968 рр. була на посаді старшого інженера Укрголов-
хліба.

У 1968–1971 рр. навчалася в аспірантурі КТІХП. З 1971 р. працює у 
КТІХП (нині – Національний університет харчових технологій (НУХТ): 
асистент (1971–1974); старший викладач (1974–1977); доцент (1977–1989); 
професор (1989–1993); завідувач кафедри технології хліба, кондитерських, 
макаронних виробів та харчових концентратів (1993–2006). З 2006 р. і до-
нині – професор цієї кафедри.

Упродовж 1977–1999 рр. – декан факультету технології бродильних і 
хлібопекарських виробництв цього навчального закладу.

У 1972 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження тех-
нології використання молочної сироватки у хлібопекарському виробництві». 
У 1988 р. у Московському технологічному інституті харчової промисловості 
захистила докторську дисертацію на тему: «Розроблення і обґрунтування 
технології у хлібопекарському виробництві нових видів сировини з метою 
підвищення харчової цінності хліба та економії сировинних ресурсів». 

Доктор технічних наук з 1988 р. Учене звання професора присвоєно у 
1990 р. 
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Коло наукових інтересів стосується теоретичних основ харчових техно-
логій, комплексного дослідження хімічного складу, технологічних власти-
востей, харчової цінності сировини рослинного та тваринного походження 
з метою створення ефективних технологій її переробки у хлібопекарській, 
макаронній, харчоконцентратній, зернопереробній галузях промисловості, 
розроблення нових видів виробів лікувально-профілактичного призначен-
ня для екологічно забруднених територій, інтенсифікації технологічного 
процесу, економії сировинних ресурсів. Обґрунтувала доцільність вико-
ристання у хлібопеченні ферментних препаратів нового покоління, сухої 
пшеничної клейковини, глюкозно-фруктозних сиропів, борошна з цільного 
зерна підвищеної дисперсності, овочевих і фруктових порошків, приско-
рених технологій приготування тіста із застосуванням двошвидкісного за-
мішування та висококислотних молочнокислих заквасок.

Автор (співавтор) понад 580 наукових праць, у тому числі 6 монографій, 
3 підручників, 6 навчальних посібників.

Академік Академії інженерних наук України (1998).
Підготувала 6 докторів і 29 кандидатів технічних наук.
Обрана у 1990 р. членом-кореспондентом УААН Відділення зберігання і 

переробки сільськогосподарської сировини та якості харчової продукції.
Нагороджена орденом «Знак Пошани» (1986) і орденом княгині Ольги 

ІІІ ступеня (2000); Подякою Кабінету Міністрів України (2005); медалями 
«Ветеран праці» (1985), «До 1500-річчя Києва» (1982); знаками Міністер-
ства науки і освіти України «Відмінник освіти» (2003), «Петро Могила» 
(2005), « За наукові досягнення» (2010); Почесною відзнакою УААН (2009); 
Почесними грамотами МОН України, Державного департаменту продо-
вольства, Державного департаменту інтелектуальної власності, Президії 
Української академії аграрних наук, грамотою комітету з питань аграрної 
політики та земельних відносин Верховної ради України (2013), лауреат 
Державної премії в галузі науки і техніки (2016).

Голова, секретар науково-методичної комісії з харчової технології та ін-
женерії МОН України (1990–2003), заступник голови фахової ради з хар-
чової технології та інженерії МОН України (1997–2000), член експертної 
ради ВАК України з харчової та легкої промисловості, член дегустаційної 
комісії Укрхлібпрому, член спеціалізованої вченої ради із захисту дисерта-
цій, член секції з харчової та легкої промисловості Комітету з присудження 
Державних премій України в галузі науки і техніки; член редакційних ко-
легій журналів «Хранение и переработка зерна», «Хлібопекарська і конди-
терська промисловість України», «Зернові продукти і комбікорми», «Зерно 
і хліб», «Продовольчі ресурси».
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ДУДАР
Тарас

Григорович 
(1948–2020)

Вчений у галузі аграрної економіки,  
доктор економічних наук, професор,  

член-кореспондент НААН (2002)

Народився 5 липня 1948 р. у с. Озерна Зборівського району Тернопіль-
ської області.

У 1973 р. закінчив економічний факультет Львівського сільськогосподар-
ського інституту (нині – Львівський національний аграрний університет) за 
фахом економіка і організація сільського господарства. Працював головним 
економістом колгоспу ім. Леніна в с. Озерна Зборівського району Тернопіль-
ської області. У 1976–1979 рр. стаціонарно навчався в аспірантурі, після чого 
обіймав посаду асистента кафедри управління і наукової організації праці у 
Львівському сільськогосподарському інституті. З 1982 р. педагогічну і нау-
кову діяльність продовжував у Тернопільській академії народного госпо-
дарства (нині – Тернопільський національний економічний університет), де 
пройшов усі службові щаблі – від асистента кафедри до професора (1992), 
доктора економічних наук (1992), ставши відомим ученим у галузі аграр-
ної економіки. З 1994 р. – завідувач кафедри аграрного менеджменту і права 
Тернопільського національного економічного університету.

У 1979 р. в Інституті економіки НАН України захистив дисертацію на 
тему: «Організація управління якістю продукції в молочному скотарстві» 
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціаль-
ності 08.00.05. – економіка, планування і організація управління народ-
ним господарством і його галузями (сільське господарство), а у 1992 р. 
в Інституті аграрної економіки УААН – докторську дисертацію на тему: 
«Економічні проблеми підвищення якості сільськогосподарської продук-
ції (на матеріалах агропромислових формувань України)» із спеціальнос-
ті 08.00.05. – економіка, планування і організація управління народним 
господарством і його галузями (сільське господарство).

Т.Г. Дудар як учений економіст-аграрник активно і плідно працював над 
дослідженням економічних проблем підвищення якості та конкуренто-
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спроможності сільськогосподарської продукції в аграрній сфері. Його ба-
гаторічна наукова праця охоплює розробку основних напрямів підвищення 
якості сільськогосподарської продукції в динаміці розвитку нових органі-
заційних форм господарювання і ринкових відносин в АПК. Працюючи 
над економічними проблемами підвищення якості сільськогосподарської 
продукції в умовах реформування аграрної економіки, відносин власнос-
ті та земельних відносин, Т.Г. Дудар теоретично обґрунтував і передав 
до впровадження в практику агропромислового виробництва низку мето-
дичних рекомендацій: з формування ринкових відносин в АПК України 
(1991); з актуальних проблем переходу до нових економічних відносин в 
АПК України (1991); з економічних проблем якості сільськогосподарської 
продукції в умовах ринку (1992); з еколого-економічних проблем якості 
продукції в аграрній сфері України (1993); з організації служби маркетингу 
в агропромисловому виробництві (1994); з організації маркетингової ді-
яльності в агропромислових підприємствах (1999); з проблем кадрового 
потенціалу щодо забезпечення ефективного менеджменту в аграрній сфе-
рі (2000); концептуальні основи розвитку аграрного маркетингу (2003); 
науково-методологічні засади розвитку маркетингової діяльності в агро-
промислових формуваннях (2004); концептуальні підходи екологізації аг-
ропромислового виробництва в Україні (2005).

За матеріалами наукових досліджень опубліковано 246 наукових праць, 
зокрема 16 монографій, книг і брошур (з них 2 монографії видано само-
стійно, 6 у співавторстві). Видано 8 підручників і навчальних посібників 
для студентів ЗВО з грифом Міносвіти і науки України.

Під його керівництвом підготовлено 14 кандидатів економічних наук. 
Т.Г. Дудар був членом двох спеціалізованих вчених рад із присудження 
нау кових ступенів доктора і кандидата економічних наук у Тернопільсько-
му національному економічному університеті, головою Тернопільського 
регіонального відділення Академії наук вищої школи України, членом пре-
зидії Академії наук вищої школи України.

Обрано у 2002 р. членом-кореспондентом УААН Відділення аграрної 
економіки і продовольства.

Був членом редакційних колегій наукових журналів: «Вісник ТНЕУ», 
видання Тернопільського національного економічного університету, Все-
українського журналу «Інноваційна економіка», «Аграрна економіка», 
видання Львівського національного аграрного університету. Обраний 
дійсним членом (академіком) Академії наук вищої школи України (1996). 
За визначні здобутки в галузі науки і техніки нагороджено орденом кня-
зя Ярослава Мудрого (2005), присвоєно почесне звання заслуженого діяча 
нау ки і техніки України (2009).

Помер 21 грудня 2020 р.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ДУДЧЕНКО
Володимир
Вікторович

Вчений у галузі рисівництва 
та захисту рослин,

кандидат сільськогосподарських наук,
доктор економічних наук,

член-кореспондент НААН (2020)

Народився 8 вересня 1973 р. у м. Миколаєві.
У 1992 р. закінчив Скадовський радгосп-технікум за спеціальністю 

агро номія, у цьому самому році вступив до Національного аграрного уні-
верситету м. Києва на факультет захисту рослин, який закінчив у 1997 р.

У 1997 р. прийнятий на посаду спеціаліста 2-ї категорії агронома по за-
хисту рослин відділу технології Дослідної станції рису УААН.

З 1999 по 2004 р. працював на посаді молодшого наукового співробітни-
ка, а згодом – наукового співробітника відділу розробки технології Дослід-
ної станції рису УААН. Цього самого року переведений на посаду завіду-
вача відділу технології, а в 2005 р. призначений заступником директора 
Інституту рису УААН з менеджменту і маркетингу. З 2005 р. і донині – ди-
ректор Інституту рису НААН.

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія за 
темою: «Біологічне обґрунтування системи захисних заходів від пірикуля-
ріозу рису в умовах Південного Степу України» у спеціалізованій вченій 
раді Національного аграрного університету (м. Київ). 

У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління на-
ціональним господарством за темою: «Формування і функціонування рин-
ку рису в Україні» у спеціалізованій вченій раді ННЦ «Інститут аграрної 
економіки».

У 2020 р. обраний членом-кореспондентом НААН Відділення рослин-
ництва.

В.В. Дудченко поряд з науковою займається викладацькою діяльністю. 
З 2020 р. – доцент кафедри ботаніки та захисту рослин Херсонського дер-
жавного аграрно-економічного університету.



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

502

Наукові розробки Володимира Вікторовича з питань ефективного ви-
користання рисових зрошувальних систем, їх еколого-меліоративного та 
агрохімічного стану, технологій вирощування та розробки систем захисту 
посівів рису, економіки рисівництва широко відомі науковій спільноті та 
виробництву. Значну увагу в роботі приділено практичному впровадженню 
науково-обґрунтованих систем захисту рослин на рисових зрошувальних 
системах в південному регіоні України, агроекологічним питанням розроб-
ки ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій вирощування 
рису та впровадженню у виробництво комплексних наукових розробок.

З питань сільськогосподарських меліорацій, рослинництва, економіки, 
агроекології та захисту рослин опубліковано 233 наукові праці, у тому чис-
лі 23 монографії та посібники, 19 авторських свідоцтв і патентів.

У 2008 р. Володимир Вікторович Дудченко нагороджений грамотою 
Президії УААН за багаторічну науково-організаційну діяльність у галузі 
рисівництва, значний особистий внесок у розробку і впровадження у ви-
робництво енергозберігаючих технологій вирощування рису. У 2009 р. 
нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани» Міністерства аграр-
ної політики України. У 2013 р. нагороджений Почесною грамотою Хер-
сонської обласної державної адміністрації – за багаторічну плідну працю, 
активну участь у науковому супроводі виробництва сільськогосподарської 
продукції в області. У 2013 р. нагороджений Подякою Прем’єр-міністра 
України – за вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового 
комплексу, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЄФІМЕНКО
Михайло

Якович 
(1942–2018)

Вчений у галузі генетики, розведення, селекції 
і відтворення сільськогосподарських тварин, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (1995)

Народився 22 листопада 1942 р. у с. Прогрес Красногорського району 
Брянської області.

У 1966 р. закінчив зоотехнічний факультет Білоцерківського сільсько-
господарського інституту. 

Упродовж 1966–1971 рр. працював головним зоотехніком радгоспу 
«Красноколядинський» на Чернігівщині; у 1971 р. вступив до аспірантури 
Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР. 

З 1974 р. – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інсти-
туту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР; з 1976 р. – старший науко-
вий співробітник; з 1978 р. – завідувач лабораторії розведення чорно-рябої 
худоби Науково-дослідного інституту розведення і штучного осіменіння 
великої рогатої худоби. У 1992 р. обійняв посаду заступника директора з 
наукової роботи цього самого інституту, перейменованого в Інститут роз-
ведення і генетики тварин. З 1996 р. – директор Інституту, з 2002 р. – за-
ступник директора з наукової роботи, з 2011 р. – головний науковий спів-
робітник.

У 1974 р. у Науково-дослідному інституті тваринництва Лісостепу і По-
лісся УРСР захистив кандидатську дисертацію на тему: «Некоторые зако-
номерности связи между ростом, развитием и молочной продуктивностью 
крупного рогатого скота», а в 1991 р. у Всесоюзному науково-дослідному 
інституті розведення і генетики тварин (м. Ленінград-Пушкін) – докторську 
дисертацію на тему: «Совершенствование чёрно-пёстрого скота Украи ны 
с использованием мирового генофонда». У 1983 р. Михайлу Яковичу при-
своєно вчене звання старшого наукового співробітника, а в 1996 р. – про-
фесора.

Коло наукових інтересів вченого включає виведення нових і вдоско-
налення існуючих порід великої рогатої худоби, організацію племінної 
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роботи, розробку та вдосконалення методів оцінювання плідників та ма-
точного поголів’я, створення внутрішньопородної структури в молочному 
скотарстві, вивчення й використання закономірностей росту тварин, ме-
тодів створення високопродуктивних стад та одержання корів із рекорд-
ною продуктивністю, розробку й використання методів імуногенетики в 
селекції молочної худоби. У 1996 р. українську чорно-рябу молочну по-
роду затверджено Міністерством сільського господарства і продовольства 
України як нове селекційне досягнення. М.Я. Єфіменко є автором нової по-
роди, 5 внут рішньопородних типів, 2 заводських типів, 4 ліній у структурі 
української чорно-рябої породи. Інститут розведення і генетики тварин за 
активної участі вченого співпрацював з рядом наукових установ Польщі, 
Німеччини, Російської Федерації, Молдови, Білорусі. Михайлом Яковичем 
опубліковано понад 250 наукових праць, серед них 7 монографій, 22 прог-
рами селекції та плани для племінних заводів, районів і областей України, 
23 рекомендації виробництву, 9 каталогів, технологічних проєктів, інструк-
ції, 19 редакторських робіт. Під науковим керівництвом ученого підготов-
лено і захищено 1 докторську та 12 кандидатських ди сертацій.

У 1995 р. М.Я. Єфіменка обрано членом-кореспондентом УААН Відді-
лення ветеринарної медицини та зоотехнії.

За істотний внесок в удосконалення існуючих та виведення нових по-
рід сільськогосподарських тварин, багаторічну сумлінну працю та науко-
ву діяльність Михайлу Яковичу присвоєно почесне звання заслуженого 
працівника сільського господарства України (1996), нагороджено двома 
медалями, присуджено Премію Української академії аграрних наук «За ви-
датні досягнення в аграрній науці» (1997). За цикл наукових праць з теорії 
породоутворення у тваринництві вченому присуджено Державну премію 
України в галузі науки і техніки (1999). М.Я. Єфіменко – співавтор Зако-
ну України «Про племінне тваринництво», був членом редакційної колегії 
науково-виробничого журналу «Тваринництво України» (1997–2005), між-
відомчих тематичних наукових збірників «Розведення і генетика тварин» (з 
1987 р.), «Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва» 
(з 2000 р.), низки інших наукових видань. Михайло Якович був активним 
громадським та державним діячем. Упродовж 1992–1996 рр. був членом 
експертної ради Вищої атестаційної комісії України. Здійснив істотний 
внесок у розвиток науки і тваринницької галузі на посадах голови Респуб-
ліканської ради із селекції чорно-рябої породи, члена Координаційно-
методичної ради з проблем розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин, голови державних екзаменаційних комісій аграрних ЗВО, члена 
Національної ради з питань науки і технологій. З 1997 по 2002 р. М.Я. Єфі-
менко очолював спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здо-
буття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук 
Інституту розведення і генетики тварин УААН. 

Помер 9 червня 2018 р.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЗАБУРАННА 
Леся

Валентинівна
Вчений у галузі аграрної економіки,

доктор економічних наук, професор, 
 член-кореспондент НААН (2020)

Народилася 22 серпня 1981 р. у м. Києві. 
Закінчила Київський національний торговельно-економічний універси-

тет (2003) за спеціальністю економіка підприємства. 
Працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри 

маркетингу Європейського університету фінансів, інформаційних систем, 
менеджменту (2003–2012), доцента, професора кафедри менеджменту 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
(2012–2019), народний депутат України ІХ скликання (2019 і понині).

Захистила кандидатську дисертацію у 2006 р., а в 2007 р. отримала вче-
не звання доцента.

Доктор економічних наук (2013) – тема: «Управління туристичною під-
приємницькою діяльністю в аграрній сфері: теорія, організація» отримала 
вчене звання професор (2015), 2016 р. – стипендіат Верховної Ради України 
для найталановитіших молодих учених. Обрано членом-кореспондентом 
Національної академії аграрних наук України (2020).

Л.В. Забуранна проходила стажування у провідних вищих навчальних 
закладах Польщі, США та Канади. 

Леся Василівна Забуранна є членом Правління Всеукраїнської громад-
ської організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні», експерт Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики 
та продовольства України (за секцією науково-освітнього забезпечення та 
розвитку підприємництва на селі). Автор понад 158 наукових та науково-
методичних праць, з яких 17 монографій, 89 наукових статей у фахових 
виданнях України та міжнародних виданнях (з них 9, що надруковані в 
наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of 
Science), 18 тез доповідей, 1 авторське свідоцтво та 20 науково-методичних 
рекомендацій. 
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Л.В. Забуранна працює над створенням власної наукової школи, приймає 
участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації. Зокрема: під її керівництвом 
захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних 
наук та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук; є науковим консультантом 1 здобувача наукового ступеня доктора 
економічних наук, керівником 1 аспіранта. 

Міжнародна апробація наукових здобутків Л.В. Забуранної була успіш-
но проведена у процесі виконання низки міжнародних наукових проектів 
у період 2014–2018 рр. Зокрема, вона була виконавцем такого міжнарод-
ного проєкту, як Ukraine Grain Storage and Marketing Cooperative Project, 
що фінансувався Урядом Канади та був реалізований у Консорціумі з 
SOCODEVI/CCA/IRECUS. 

У рамках цього проєкту Л.В. Забуранна була керівником спільної україн-
сько-канадської групи дослідників у партнерстві з Університетом Шербрук 
(Канада), що проводили дослідження у питаннях розвитку підприємниць-
кої діяльності в сільській місцевості на кооперативних засадах та з ура-
хуванням гендерної складової. У 2017 р. Леся Василівна була відібрана 
для участі у програмі Faculty Exchange Program, що фінансується Урядом 
США, мета якої полягала у зміцненні партнерства та наукової співпраці 
між американськими та українськими вищими науковими закладами.

Л.В. Забуранна є членом редакційної колегії: «Міжнародного науково-
виробничого журналу «Економіка АПК» (ННЦ «ІАЕ», м. Київ), а також 
наукового видання «Економічний вісник Національного технічного уні-
верситету України «Київський політехнічний інститут» та ряду інших. 
Крім того, Л.В. Забуранна є членом редакційних колегій провідних євро-
пейських наукових видань – Scientific Journal of Warsaw University of Life 
Sciences-SGGW, Modern Management Review та ін.

Бере активну участь у науково-організаційній роботі НААН, зокрема 
профільного відділення – Відділення аграрної економіки і продовольства, 
як провідний вчений відділення ННЦ «Інститут аграрної економіки».
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЗАВГОРОДНІЙ
Андрій 

Іванович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,  

доктор ветеринарних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (2007)

Народився А.І. Завгородній 3 листопада 1955 р. у с. Кропивна Золото-
ніського району Черкаської області.

У 1978 р. закінчив ветеринарний факультет Харківського зооветеринар-
ного інституту за фахом ветеринарний лікар. Трудову діяльність розпочав 
у племптахорадгоспі-репродукторі «Горківський» Богодухівського району 
Харківської області на посаді старшого ветеринарного лікаря. З початку 
1980 р. працював старшим ветеринарним лікарем у лабораторії вивчення 
туберкульозу Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної ме-
дицини УААН (ІЕКВМ УААН) (з 2006 р. – Національний науковий центр 
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (ННЦ 
«ІЕКВМ»), з 1986 р. – молодшим науковим співробітником, з 1987 по 
1999 р. – старшим науковим співробітником, а протягом 1994–2002 рр. – 
завідувачем лабораторії вивчення туберкульозу. У 2003–2008 рр. – заступ-
ник директора з наукової роботи, впровадження наукових розробок і мар-
кетингу, з 2009 р. і донині – завідувач відділу з вивчення туберкульозу та 
бруцельозу ННЦ «ІЕКВМ».

У 1987 р. А.І. Завгородній у Білоруському науково-дослідному інституті 
експериментальної ветеринарії ім. С.М. Вишелеського (м. Мінськ) захис-
тив кандидатську дисертацію на тему: «Атипичные микобактерии крупного 
рогатого скота в зонах Лесостепи и Степи Украинской ССР», а в 1997 р. у 
ІЕКВМ УААН – докторську дисертацію на тему: «Виды микобактерий, рас-
пространенные в хозяйствах Украины, и их эпизоотологическое значение».

У лютому 2006 р. йому присвоєно вчене звання професора, а в 2007 р. 
обрано членом-кореспондентом УААН зі спеціальності ветеринарна меди-
цина.

Наукова діяльність А.І. Завгороднього розпочалася з розробки методів 
діагностики туберкульозу сільськогосподарських тварин, удосконалення 
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існуючих та розробки нових методів ідентифікації культур мікобактерій, 
сухих поживних середовищ для культивування та прискореного виділен-
ня збудників туберкульозу з патологічного матеріалу, режиму пастеризації 
молока, виділення протеїногенних туберкуліногенних штамів мікобакте-
рій. Крім того, А.І. Завгородній розробив синтетичні поживні середови-
ща для культивування протеїногенних штамів мікобактерій, удосконалив 
технологію виготовлення туберкуліну очищеного (ППД) для ссавців, птиці 
у стандартному розчині та сухого очищеного алергену з атипових мікобак-
терій (ААМ), які впроваджено у біологічній промисловості і лабораторіях 
ветеринарної медицини для діагностики та оздоровлення господарств від 
туберкульозу, а також диференціації специфічних від параалергічних ре-
акцій на туберкулін у великої рогатої худоби. Вченим розроблено науково-
технічну документацію на виготовлення цих препаратів (ТУ, інструкції, 
рекомендації по застосуванню).  

Наукові розробки використано в інструктивних документах, які затвер-
джені Державним комітетом ветеринарної медицини України та застосову-
ються практичними лікарями. За період з 1980 по 2021 р. А.І. Завгородній 
є автором і співавтором 357 наукових праць, у тому числі 170 наукових 
статей у фахових виданнях України, 20 у фахових виданнях за кордоном 
та 6 монографій. 

Під керівництвом та за безпосередньої участі А.І. Завгороднього роз-
роблено 15 методичних рекомендацій, 13 стандартних операційних про-
цедур, 58 деклараційних патентів, 2 авторські свідоцтва, 9 національних і 
5 галузевих стандартів України, подано пропозиції щодо змін та доповнень 
до Закону України «Про ветеринарну медицину».

Під керівництвом Андрія Івановича захищено 10 кандидатських дисер-
тацій та 1 докторську.

Професор А.І. Завгородній неодноразово був головою державної атес-
таційної комісії у Харківській державній зооветеринарній академії, Луган-
ському національному аграрному університеті. Він є головою методичної 
комісії з інфекційної патології, членом Спеціалізованої вченої ради ННЦ 
«ІЕКВМ».

А.І. Завгороднього нагороджено Почесними грамотами Національної 
академії аграрних наук України, Державного комітету ветеринарної меди-
цини України, ННЦ «ІЕКВМ», Верховної Ради України (2015), трудовою 
відзнакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України, при-
своєно почесне звання «Заслужений працівник ветеринарної медицини 
України» та у складі авторського колективу ННЦ «ІЕКВМ» він удостоєний 
Премії Кабінету Міністрів України за впровадження інноваційних техно-
логій (2017) за роботу «Інноваційні біотехнології в системі ветеринарних 
та санітарно-епідеміологічних заходів щодо розробки засобів моніторингу, 
діагностики і оздоровлення тваринництва України від туберкульозу».
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЗАХАРЕНКО
Микола

Олександрович 
Вчений у галузі біохімії і біотехнології,  

доктор біологічних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (2007)

Народився 18 квітня 1953 р. у с. Музичі Києво-Святошинського району 
Київської області.

Навчався в Українській сільськогосподарській академії, здобувши квалі-
фікацію вченого зоотехніка у 1975 р. З 1975 по 1977 р. – стажист-дослідник, 
а з 1977 по 1980 р. – аспірант кафедри біохімії Української сільськогос-
подарської академії. Дисертацію на тему: «Вплив різних концентрацій 
вугле кислоти на обмін речовин в організмі коропа» на здобуття наукового 
ступеня кандидата біологічних наук М.О. Захаренко захистив у 1981 р., а 
докторську дисертацію на тему: «Механізми порушень обміну речовин та 
способи їх корекції у новонароджених телят» із спеціальності біохімія – у 
1993 р.

Вчене звання професора присвоєно М.О. Захаренку у 1994 р. У 1980–
1986 рр. працював асистентом; 1986–1988 – доцентом; 1988–1991 рр. – 
докторант кафедри біохімії і біотехнології УДАУ. З 1994 р. – професор 
кафедри біохімії і біотехнології. Упродовж 1997–2001 рр. і з 2010 р. і дони-
ні – завідувач кафедри гігієни тварин ім. А.К. Скороходька Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. У 1997 р. обра-
ний на посаду декана зооінженерного факультету, а в 2001 р. призначений 
директором Навчально-наукового інституту тваринництва і водних біоре-
сурсів Національного аграрного університету. У період з 1996 по 1997 р. 
професор М.О. Захаренко – в.о. академіка – секретаря Відділення загаль-
ної біології УААН за сумісництвом.

У 2007 р. – обрано членом-кореспондентом УААН Відділення ветери-
нарної медицини та зоотехнії.

Професор М.О. Захаренко є автором понад 260 наукових праць. Має по-
над 30 патентів на винаходи, опублікував 2 підручники, 9 навчальних посіб-
ників, 2 практикуми, 2 словники та 7 науково-практичних рекомендацій. 
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Підготував 2 докторів та 8 кандидатів наук, є консультантом 2 здобува-
чів наукового ступеня доктора наук, керівником 4-ох аспірантів.

М.О. Захаренко – голова спеціалізованої вченої ради та член низки інших 
рад із захисту докторських дисертацій. З 1997 по 2008 р. очолював НМК із 
напряму технологія виробництва і переробки продукції тваринництва при 
Міністерстві освіти і науки України. За його участю розроблено 8 держав-
них стандартів підготовки фахівців ОКР бакалавр, спеціаліст та магістр 
із напрямів ТВППТ та водні біоресурси і підготовлено значну кількість 
фахівців тваринництва та ветеринарної медицини. Є членом редакційних 
колегій цілої низки наукових видань, входив до складу спеціальної комісії 
ДАК України з харчової, легкої промисловості та сільського господарства.

Вчений активно працює над розв’язанням цілої низки науково-прак тич-
них проблем створення та використання нового покоління біологічно ак-
тивних речовин – стимуляторів продуктивності тварин.

Під його керівництвом вивчаються молекулярні механізми адаптації 
тварин до екстремальних факторів зовнішнього середовища, проводяться 
широкопланові дослідження процесів біоферментації при переробці відхо-
дів тваринницьких об’єктів з метою зменшення їхнього негативного впли-
ву на довкілля. Ним, на основі вивчення особливостей процесів травлення 
у новонароджених тварин, розроблено нові способи профілактики неона-
тальних патологій у жуйних, які одержали позитивну оцінку науковців та 
практиків і впроваджені у виробництво.

До наукових здобутків професора М.О. Захаренка слід також віднести 
і розробку нових наукових рішень щодо використання методів хімічного 
мутагенезу при вдосконаленні різних штамів мікроорганізмів, застосуван-
ня їх у сучасних біотехнологіях. За багаторічну сумлінну роботу М.О. За-
харенку присвоєно почесне звання заслуженого працівника освіти України 
та нагороджено Грамотою Верховної Ради України. 
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ІВАНИШИН 
Володимир 
Васильович

Вчений у галузі економічних наук, 
доктор економічних наук, професор, 

член-кореспондент НААН (2020)

Народився 6 вересня 1961 р. у с. Юр’ямпіль Борщівського району Тер-
нопільської області.

Освіта вища, закінчив Одеський політехнічний інститут в 1989 р. за 
спеціальністю автомобілі і автомобільне господарство та отримав ступінь 
спеціаліста.

Трудова діяльність: липень 1977 р. – листопад 1979 р. – тракторист кол-
госпу «Перемога»; листопад 1979 р. – листопад 1981 р. – строкова служба в 
Радянській Армії; грудень 1981 р. – лютий 1987 р. – секретар комітету ком-
сомолу, інженер з експлуатації МТП, головний інженер колгоспу «Перемо-
га»; лютий 1987 р. – вересень 1987 р. – головний інженер колгоспу «Росія»; 
вересень 1987 р. – квітень 1989 р. – заступник голови колгоспу «Жовтень»; 
квітень 1989 р. – листопад 1992 р. – голова спілки селян «Колос»; листопад 
1992 р. – червень 1994 р. – директор Борщівського радгоспу-технікуму; 
чер вень 1994 р. – січень 1998 р. – директор Борщівського агротехнічного 
коледжу.

У січні 1998 р. призначений першим заступником голови Борщівської 
райдержадміністрації, а з лютого 1998 р. по вересень 1999 р. – головою 
Борщівської райдержадміністрації. 

З вересня 1999 р. по березень 2000 р. – заступник начальника Головного 
управління технічної політики Мінагропрому України. У березні–травні 
2000 р. – заступник начальника Департаменту науково-технічної політики 
Міністерства аграрної політики України. У 2000–2003 рр. працює в На-
ціональній акціонерній компанії «Украгролізинг» – першим заступником 
генерального директора, першим заступником голови правління, головою 
правління. 

У 2003–2004 рр. – директор Державного департаменту тракторного і 
сільськогосподарського машинобудування Міністерства промислової по-
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літики України. З липня 2004 р. по квітень 2005 р. – заступник Міністра 
промислової політики України. Наступні два роки – директор Українського 
науково-дослідного інституту прогнозування та випробовування техніки і 
технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого. 

Упродовж 2007–2010 рр. – генеральний директор Аграрного фонду 
Украї ни. 

З квітня 2010 р. по жовтень 2010 р. – радник Віце-прем’єр-міністра 
України. 

Квітень 2011 р. – липень 2011 р. – професор кафедри тракторів та сіль-
ськогосподарських машин Миколаївського державного аграрного універ-
ситету. 

Липень 2011 р. – червень 2012 р. – директор ННТІ Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування України. 

Червень 2012 р. – липень 2013 р. – проректор з навчально-науково-
виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності 
Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Серпень 2013 р. – січень 2014 р. – професор кафедри транспортних тех-
нологій і технічного сервісу Миколаївського національного аграрного уні-
верситету. 

Січень 2014 р. – жовтень 2019 р. – ректор Подільського державного 
аграрно-технічного університету.

Жовтень 2019 р. – грудень 2019 р. – професор кафедри транспортних 
технологій та засобів АПК Подільського державного аграрно-технічного 
університету.

З грудня 2019 р. – ректор Подільського державного аграрно-технічного 
університету.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лізинг в сіль-
ськогосподарському виробництві», Національний аграрний університет. 
Докторську дисертацію на тему: «Система розвитку технічного забезпе-
чення аграрного сектора АПК України: методологія і організація» захистив 
у 2011 р., Національний університет біоресурсів і природокористування. 

Вчене звання доцента кафедри сільськогосподарських машин присудже-
но у 2004 р. Вчене звання професора кафедри транспортних технологій та 
засобів у АПК присуджено в 2013 р.

У жовтні 2020 р. обраний членом-кореспондентом НААН Відділення 
аграрної економіки і продовольства.

Основними напрямами наукової діяльності Володимира Васильовича 
є розробки науково-методичних основ і стратегічних питань агролізингу 
в Україні. В своїх працях він перший в Україні обґрунтував роль лізингу 
в забезпеченні сільськогосподарських підприємств засобами механізації. 
Нині увага професора В.В. Іванишина зосереджена на розвитку сільських 
територій, адже ця тема є актуальною в соціально-економічній сфері ста-
новлення України.
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Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій 
Подільського державного університету за спеціальностями економіка та 
управління національним господарством і економіка та управління під-
приємствами (за видами економічної діяльності). Крім того, головний 
редактор наукового журналу університету «Подільський вісник: сільське 
господарство, техніка, економіка».

Автор понад 160 наукових праць, з них 77 у фахових виданнях, 17 опуб-
ліковано в закордонних виданнях. Ним видано 9 монографій, 5 навчальних 
посібників, 1 підручник. Під керівництвом Володимира Васильовича під-
готовлено 3 докторів наук, 5 кандидатів наук. 

За період своєї діяльності нагороджений численними державними і 
громадськими нагородами: кавалер ордена «За заслуги» ІІІ і ІІ ступенів, 
заслужений працівник сільського господарства України. Нагороджений 
Грамотою Верховної Ради України, Почесними грамотами Кабінету Мі-
ністрів України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства 
промислової політики України. Має знак «Відмінник аграрної освіти та 
науки України», трудову відзнаку «Знак Пошани» Міністерства аграрної 
політики України. 

За відродження української держави і духовності, піднесення ролі 
Української Православної Церкви в житті суспільства і держави нагоро-
джений Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Велико-
го ІІІ ступеня, Суверенним Християнським Лицарським Орденом Святого 
Архистратига Михаїла, золотим Орденом князя Костянтина Острозького, 
золотим Орденом Святого Миколи Чудотворця.

Обраний депутатом Тернопільської обласної ради з 2015 по 2020 р.
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ІЛЬЧУК
Микола
Максимович 
Вчений у галузі аграрної економіки,  
доктор економічних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (2010)

Народився 27 лютого 1954 р. у с. Драчі Старокостянтинівського району 
Хмельницької області.

З 1969 по 1972 р. навчався у Шепетівському технікумі бухгалтерського 
обліку. 

У 1981 р. з відзнакою закінчив економічний факультет Української ор-
дена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії за спе-
ціальністю економіка і організація сільськогосподарського ви робництва, 
за фахом економіст-організатор сільськогосподарського виробництва. З 
1981 р. працював асистентом кафедри організації сільськогосподарсько-
го виробництва Української сільськогосподарської академії. В 1993 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Організація і ефективність 
виробництва молока» за спеціальністю економіка, організація і управлін-
ня підприємствами. У 1998 р. обіймав посаду першого заступника на-
чальника управлін ня сільського господарства Київської обласної адмі-
ністрації. Впродовж 2001–2005 рр. був директором Науково-дослідного 
інституту економіки і менеджменту агропромислового виробництва Нав-
чально-наукового інституту бізнесу НАУ. У 2005 р. захистив докторську 
дисертацію на тему: «Економічні напрямки ефективного функціонування 
молокопродуктового підкомплексу України» у ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» за спеціальністю економіка сільського господарства і АПК. 

Вчене звання професора кафедри організації агробізнесу присвоєно у 
2005 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 
від 15 грудня 2005 р.

З 2007 р. М.М. Ільчук є провідним вченим Відділення аграрної економі-
ки і земельних відносин НААН. Він є членом експертної комісії з питань 
формування та реалізації програм наукових досліджень НААН.

М.М. Ільчук є автором та співавтором 274 наукових праць, з яких 32 
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монографії (з них 4 одноосібних), 3 підручники, 42 навчальних посібники, 
4 рекомендації, які прийняті Міністерством аграрної політики до впрова-
дження у виробництво, 110 наукових статей, з них за результатами нау-
кових досліджень опубліковані статті в журналах за науково-метричною 
базою «Scopus»: Production Activity of Agricultural Business Structures and 
Its Efficiency in Ukraine // Proceedings of the 14th International Conference on 
ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmoni-
zation and Knowledge Tr.

Основним напрямом наукової діяльності М.М. Ільчука є ефективне 
функціонування молокопродуктового підкомплексу в Україні, розвиток та 
адаптація продовольчих ринків України до вимог СОТ, організація ефек-
тивного агробізнесу. Крім того, його наукова робота розширилась у напря-
мі розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Працюючи завідувачем кафедри організації підприємництва та біржової 
діяльності, професор М.М. Ільчук читає дисципліни «Організація і плану-
вання сільськогосподарського виробництва», «Організація виробництва», 
«Планування і контроль на підприємстві», «Організація агробізнесу», 
«Підприємницька діяльність», «Методологія і організація наукових до-
сліджень» бакалаврам і магістрам економічного факультету та слухачам 
факультету підвищення кваліфікації.

Підготував 15 кандидатів наук, керує підготовкою двох аспірантів, на-
разі є науковим консультантом двох докторських дисертацій.

М.М. Ільчук активно бере участь у розробці державних програм еко-
номічного розвитку країни, зокрема був виконавцем державної програми 
інвестиційного проєкту із залучення іноземних інвестицій для придбання 
технічних засобів і обладнання, заготівлі, зберігання та транспортування 
молока. Є керівником наукових бюджетних та ініціативних тем. Постійно 
бере участь у конкурсі нових наукових тем.

Нагороджений відзнакою «Відмінник освіти України» у 2002 р., у 
2004 р. – Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, у 2008 р. – від-
знакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України, у 2016 р. – 
Почесною грамотою Верховної Ради Украї ни, у 2018 р. отримав Почесне 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
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ІОНОВ
Ігор 
Анатолійович
Вчений у галузі тваринництва і птахівництва, 
доктор біологічних наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2013)

Народився 1 листопада 1957 р. у м. Липецьк (Росія).
Закінчив Харківський державний університет імені О.М. Горького у 

1980 р. за спеціальністю біолог.
Після закінчення університету працював в Інституті птахівництва УААН: 

старшим лаборантом (1980–1982), хіміком-аналітиком (1982–1984), мо-
лодшим науковим співробітником (1984–1986), науковим співробітником 
(1986–1988), старшим науковим співробітником (1988–1998), завідувачем 
відділу фізіології, біохімії та живлення птиці (1998–1999), заступником ди-
ректора інституту з наукової роботи (1999–2005).

Упродовж 2005–2010 рр. – декан природничого факультету Харківсько-
го національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

У 2010 р. в Інституті тваринництва НААН – голов ний науковий співро-
бітник та завідувач відділу годівлі та кормовиробництва, з 2011 по 2014 р. – 
директор Інститут тваринництва НААН.

У 2015 р. перейшов працювати до Харківського національного педаго-
гічного університету імені Г.С. Сковороди на посаду завідувача кафедри 
анатомії та фізіології людини, де працює і донині.

У 1988 р. у Харківському державному університеті імені О.М. Горько-
го захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вітамінна забезпеченість 
і окислювальне фосфорилювання мітохондрій печінки курей в залежності 
від віку і вмісту філлохінону і токоферолу в раціоні курей» за спеціальніс-
тю 03.00.04 – біохімія. 

У 1998 р. в Інституті тваринництва НААН захистив докторську дисер-
тацію на тему: «Фізіологічний статус птиці в ембріогенезі та постнаталь-
ному онтогенезі в залежності від її А-, Е- та К-вітамінної забезпеченості» 
за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини.

Учене звання професора кафедри анатомії присвоєно у 2005 р.
Основні напрями наукової, науково-організаційної, викладацької діяль-

ності тощо: фахівець у галузі фізіології і біохімії тварин і птиці, годівлі, 
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розробці нових методів аналізу вітамінів і біологічно активних речовин. 
Галузь наукових інтересів: вітамінне живлення сільськогосподарської пти-
ці, тварин і людини, розробка норм введення вітамінних препаратів до ком-
бікорму і рецептів вітамінно-мінеральних преміксів для тварин і птиці, а 
також нових методів аналізу вітамінів у кормах і біологічному матеріалі, 
стандартизація в галузі годівлі птиці і тварин. 

Автор 329 наукових праць, з яких понад 60 робіт опубліковано у зару-
біжних виданнях, 10 авторських свідоцтв на винаходи, 4 патенти України, 
20 книг та підручників. 

Експерт Національного фонду досліджень, секція 15: «Біологія, біотех-
нологія, медицина» з 2018 р.

Підготував 4 кандидатів наук.
Обрано членом-кореспондентом Відділення зоотехнії у 2013 р. за спеці-

альністю фізіологія людини і тварин.
За цикл своїх наукових досліджень у галузі годівлі та вітамінного жив-

лення птиці нагороджений медаллю Степана Ґжицького.
Розробив у співавторстві систему експрес-методів аналізу жиророзчин-

них вітамінів у кормах і продуктах птахівництва і тваринництва, за яку у 
1990 р. був нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР. 

Президент Українського відділення Всесвітньої наукової асоціації з пта-
хівництва (2005 р. і донині). 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

518

КАНДИБА
Віктор 
Миколайович 
(1938–2016)

Вчений у галузі годівлі сільськогосподарських 
тварин і технологій виробництва яловичини, 
доктор сільськогосподарських наук, 
професор, член-кореспондент НААН (1993)

Народився 11 серпня 1938 р. у м. Костянтинівка Донецької області.
З 1955 по 1960 р. навчався у Харківському зоотехнічному інституті 

(нині – Харківська державна зооветеринарна академія), після закінчення 
якого працював (1960–1961) зоотехніком колгоспу «1 Травня» Дергачів-
ського району, зоотехніком-інспектором Балаклійського територіального 
колгоспно-радгоспного управління (1962–1963) та зоотехніком колгоспу 
«Маяк» Балаклійського району Харківської області (1963–1966).

У 1966–1969 рр. навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституту 
тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР. У 1970 р. захистив кандидатську 
дисертацію. З 1969 по 1971 р. працював молодшим науковим співробітни-
ком, з 1971 по 1974 р. – старшим науковим співробітником, з 1974 по 1988 р. 
завідувачем відділу технології виробництва яловичини НДІ тваринництва 
Лісостепу і Полісся УРСР. У 1991 р. В.М. Кандиба захистив докторську 
дисертацію на тему: «Закономірності формування м’ясної продуктивності 
молодняку великої рогатої худоби в залежності від віку і факторів годівлі». 
Вчене звання професора присвоєно у 1997 р.

Протягом 1991–2000 рр. В.М. Кандиба працював завідувачем лаборато-
рії годівлі м’ясної худоби Інституту тваринництва УААН, у 2000–2001 рр. – 
головним науковим співробітником цього самого закладу. У 1993 р. вченого 
обрано членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринарної медицини 
та зоотехнії. З 2001 по 2008 р. В.М. Кандиба був на посаді завідувача ка-
федри технології кормів і годівлі тварин Харківської державної зооветери-
нарної академії, а потім працює професором. 

Він автор 325 наукових праць, з них 17 книг, монографій, підручників (у 
співавторстві), довідників. В.М. Кандиба обґрунтував і активно впровадив 
у практику тваринництва пріоритетні розробки важливого теоретичного і 
народногосподарського значення: 
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• концепцію, теоретичні й практичні положення формування і прогнозу-
вання м’ясної продуктивності та якості м’яса молодняку великої рогатої 
худоби в онтогенезі у зв’язку з віком і факторами годівлі;

• базові положення промислової технології виробництва яловичини і мо-
лока в Україні;

• систему біологічно повноцінної годівлі високопродуктивних корів та 
бичків молочних, комбінованих і м’ясних порід, що забезпечує досяг-
нення середньодобових приростів 0,8–1,1 кг за повний технологічний 
цикл і отримання живої маси 550–650 кг у 18–24-місячному віці;

• проєкт деталізованих норм годівлі корів і молодняку великої рогатої ху-
доби молочних, комбінованих та м’ясних порід з вирощування на м’ясо, 
опублікованих у довідниках;

• енерго- та ресурсоощадні породні технології інтенсивного виро щування, 
формування і прогнозування м’ясної продуктивності та конверсійної 
здатності бичків 6 молочних і комбінованих порід, які забезпечують 
одержання живої маси 550–650 кг у 18–21-місячному віці;

• концепцію повноцінної енерго- та ресурсоощадної годівлі м’ясної худо-
би в господарствах України до 2010 р.;

• проєкт альтернативної, екологічно безпечної, енерго- і землеощадної 
системи кормовиробництва і годівлі тварин на базі цілорічного конве-
єрного виробництва вітамінно-мікроелементизованих зеле них кормів, 
вирощених із зернофуражних культур методом гідропоніки;

• 8 рецептів вітамінно-мікроелементних преміксів для великої ро гатої ху-
доби, овець, коней, хутрових звірів, шовковичного шовкопряда, на які 
одержано патенти України.
Наукові розробки В.М. Кандиби є на рівні світової новизни і захищені 

26 патентами та авторськими свідоцтвами на винаходи в Україні, колиш-
ньому СРСР і в Російській Федерації.

Під науковим керівництвом професора В.М. Кандиби виконано і захи-
щено 5 кандидатських і 3 докторські дисертації.

Нагороджений Почесними грамотами Президії УААН, Харківської об-
ласної державної адміністрації.

Помер 29 листопада 2016 р. 
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КАРТАШОВ
Микола
Іванович 
(1938–2016)

Вчений у галузі ветеринарної медицини,  
кандидат біологічних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (1995)

Народився 25 січня 1938 р. у с. Прістень Валуйського району Бєлгород-
ської області.

У 1967 р. закінчив ветеринарний факультет Харківського зооветери-
нарного інституту. З того часу його життя безпосередньо пов’язано з 
цим навчальним закладом: у 1968–1971 рр. – аспірант інституту; 1971–
1982 рр. – асистент кафедри та доцент; упродовж 1982–1989 рр. – про-
ректор з навчальної роботи, а у 1989–2001 рр. – ректор Харківського зоо- 
ветеринарного інституту. З 1996 р. очолює кафедру клінічної діагностики 
та клінічної біохімії. У 1971 р. у Харківському зооветеринарному інсти-
туті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Процессы регенерации 
макроэргов в клетках и субклеточных структурах тканей у мясных цыплят 
специализированных линий и гибридов». 

Вчене звання професора присвоєно у 1991 р. 
Основним напрямом наукових досліджень є вивчення вуглеводно-

фосфорного та енергетичного обміну на клітинному та субклітинному 
рівнях у сільськогосподарської птиці, біохімічна оцінка якості кормів та 
динаміка метаболізму у процесі філогенезу жуйних тварин. Дослідження 
щодо загального уявлення про біологічну суть гетерозису показали до-
цільність використання у раціонах курей синтезованого за вітчизняною 
технологією препарату вітаміну А, що дало змогу зменшити витрати на 
імпорт цього вітаміну. Вивчаючи зміни в організмі курей, які відбуваються 
за обмеження годівлі птиці в окремі періоди її вирощування, він довів, що 
такі підходи дають можливість заощаджувати корми і позитивно вплива-
ти на подальшу продуктив ність курей та ін. Виконуються дослідження з 
розробки нових технологій діагности ки найбільш поширених внутрішніх 
незаразних хвороб тварин різних видів. За даними визначення біохімічних 
критеріїв стану біополімерів сполучної тканини висвітлено роль і місце її 



521

Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

при хворобах печінки, нирок, серця, легень та опорно-рухового апарату. 
Це є новим напрямом наукових досліджень у ветеринарній медицині та дає 
змогу удосконалити методи діагностики внутрішніх хвороб тварин, поліп-
шити ефективність лікувальних заходів. 

За матеріалами досліджень опубліковано 120 наукових праць, зокрема 2 
монографії, 3 підручники, 7 патентів на винаходи. 

М.І. Карташов – продовжувач наукової школи кафедри біохімії, засно-
ваної професорами О.С. Савронь, Г.І. Кисильовим, О.В. Чечоткіним та 
В.І. Воронянським, яка внесла істотний вклад у вивчення процесів біосин-
тезу білків, генерації енергії та обміну мінеральних речовин у сільськогос-
подарських тварин. Під науковим керівництвом М.І. Карташова підготов-
лено 3 кандидатів наук. 

Обраний у 1995 р. членом-кореспондентом УААН Відділення ветери-
нарної медицини та зоотехнії.

М.І. Карташов тісно співпрацював з Вроцлавською і Варшавською 
сільсько господарськими академіями (Польща); вільним Університетом у 
Берліні; Інститутом захисту здоров’я населення і ветеринарної медицини 
(Німеччина); Інноваційним і практичним науковим центром Park Wend.

Нагороджений медаллю, Почесними грамотами Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, Харківської обласної держав ної адмі-
ністрації. 

Помер 15 вересня 2016 р.
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КИРИЛЕНКО
Іван
Григорович 
Вчений у галузі аграрної економіки,
доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НААН (2002)

Народився 2 жовтня 1956 р. у с. Берестове Бердянського району Запо-
різької області, де і розпочав свою трудову діяльність механізатором у кол-
госпі ім. Шевченка.

У 1978 р. закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут 
за фахом вчений агроном.

У 1978–1981 рр. – другий, перший секретар Солонянського райкому 
комсомолу на Дніпропетровщині; 1981–1985 рр. – секретар, другий секре-
тар Дніпропетровського обкому; 1985–1987 рр. – голова колгоспу ім. Пет-
ровського Солонянського р-ну Дніпропетровської обл.; 1987–1988 рр. – за-
ступник завідувача аграрним відділом Дніпропетровського обкому КПУ; 
1988–1990 рр. – перший секретар Магдалинівського райкому КПУ; 1990–
1991 рр. – заввідділом сільського господарства і харчової промисловості 
Дніпропетровського обкому КПУ; 1991–1992 рр. – заступник керівника, ке-
рівник відділу сільгосппродукції АТ «Дніпропетровська товарно-фондова 
біржа»; 1992–1994 рр. – секретар Дніпропетровської облдержадміністра-
ції; 1995–1996 рр. – перший заступник губернатора Дніпропетровщини, 
заступник голови облради; 1995–2000 рр. – народний депутат України II і 
III скликання. 

З січня 2000 р. по квітень 2002 р. – міністр аграрної політики Украї-
ни. Квітень 2002 р. – народний депутат України IV скликання, а з листо-
пада 2002 р. по лютий 2005 р. – віце-прем’єр-міністр України з питань 
АПК.

На посаді міністра, віце-прем’єр-міністра України з питань аграрної по-
літики разом з командою вчених НААН (2000–2005) запроваджував ради-
кальні трансформації в сільському господарстві, переводив його на ринко-
ві рейки, активно вводив у дію новітні форми господарювання та сучасні 
європейські механізми.
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У цей період виконано велику організаторську роботу щодо реформу-
вання колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приват-
ної власності на землю та майно. Вироблена водночас стратегія та новатор-
ська аграрна політика забезпечили не лише стабілізацію але й створення 
передумов для постійного зростання виробництва продукції АПК. 

 2005–2007 рр. – старший науковий співробітник ННЦ «Інститут аграр-
ної економіки» НААН. 

2006–2007 рр. – народний депутат України V скликання. 
З 2007–2012 рр. – народний депутат України VI і VII скликань, член 

Комітету з питань європейської інтеграції ВРУ. З 2013 р. і донині – народ-
ний депутат України VIII–IX скликань, член Комітету ВРУ з питань освіти, 
нау ки та інновацій.

У 1991 р. І.Г. Кириленко захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Соціальний розвиток села: досвід, проблеми, перспективи (на прикладі 
Придніпровського регіону України)», а в 1997 р. – докторську на тему: 
«Становлення та розвиток форм аграрного господарювання в умовах рин-
кової трансформації». 

У 2015 р. йому було присвоєно вчене звання професора зі спеціальності 
економіка та управління національним господарством.

Наукову діяльність здійснює за такими напрямами: детальний аналіз та 
підготовка рекомендацій щодо розвитку вітчизняного агропромислового 
комплексу в умовах світової економічної кризи та в післякризовий період; 
глибока оцінка світових тенденцій на агропродовольчих ринках стосовно 
вітчизняних перспектив подальшого розвитку АПК. Тут основна увага 
приділяється розвитку галузей, що забезпечать вирощування органічної 
продукції та сировини для біопального: біодизелю, біоетанолу, біогазу. 

І.Г. Кириленко опублікував понад 100 наукових праць, з них 10 книг, 
зок рема 5 у співавторстві та 5 одноосібних монографій.

Підготував 2 докторів та 6 кандидатів наук. 
Членом-кореспондентом НААН обрався 26 грудня 2002 р. по Відділен-

ню наукового забезпечення трансферу інновацій, а в 2020 р. – Почесним 
академіком НААН.

Має державні нагороди: орден «Знак Пошани» (1986), орден «За заслу-
ги» I і II ступенів (2002, 2004), в 1993 р. йому присвоєно Почесне звання 
«Заслужений працівник сільського господарства України», відзначений 
Почесним Знаком ПАЧЕС (2020), має Почесний орден «Достик» (2020) – 
Державну нагороду Республіки Казахстан, 2 ордени Литви та орден Фран-
ції. Міжнародним Фондом ім. В.І. Вернадського нагороджений Пам’ятною 
медаллю до 150-річчя від дня народження видатного генія світової науки.
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КИРИЛІВ
Ярослав 
Іванович 
Вчений у галузі птахівництва, біотехнологій,  
доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік АНВШ,
член-кореспондент НААН (2007) 

Народився 26 серпня 1953 р. у с. Гаї Нижні Дрогобицького району 
Львівської області.

Навчався у Львівському зооветеринарному інституті за фахом зоотехнія 
(1970–1975). Упродовж двох років після закінчення інституту працював 
завідувачем зоолабораторії Бориславської птахофабрики Дрогобицького 
району Львівської області (1975–1977).

У 1977–1980 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю біохімія при 
Українському науково-дослідному інституту фізіології і біохімії сільсько-
господарських тварин (м. Львів). Упродовж 1980–1998 рр. після закінчення 
аспірантури працював молодшим, старшим та провідним науковим спів-
робітником, потім завідувачем лабораторії фізіолого-біохімічних основ 
живлення птиці Інституту фізіології і біохімії тварин УААН (м. Львів). З 
1998 р. – проректор з наукової роботи Львівської державної академії вете-
ринарної медицини ім. С.З. Ґжицького, а з 2013 р. – перший проректор. З 
2017 р. – головний науковий співробітник відділу розведення, технології 
утримання та годівлі тварин Інституту сільського господарства Карпат-
ського регіону.

У 1981 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
біологічних наук на тему: «Вплив сульфату натрію на обмінні процеси в 
організмі каченят-бройлерів» і був призначений на посаду молодшого нау-
кового співробітника.

У 1994 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Роль сполук крем-
нію в живленні птиці».

Основними напрямами наукової роботи є експериментальний пошук 
шляхів підвищення ефективності використання поживних та біологічно 
активних речовин з рослинних кормів. З цією метою було проведено серію 
досліджень з використання екзогенних ферментних препаратів вітчизня-
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ного та зарубіжного виробництва. За результатами цих досліджень опублі-
ковано низку статей у зарубіжних та вітчизняних журналах.

Одним із напрямів досліджень є вивчення ефективності використання 
альтернативних джерел енергії та природних субстратів (цеоліт, алуніт, 
перліт) з метою отримання екологічно чистої продукції, підвищення збе-
реження молодняку та продуктивності тварин і птиці.

Під його керівництвом захищено 12 кандидатських та 4 докторські ди-
сертації, здійснює керівництво аспірантами.

У 1983 р. став лауреатом Премії ЦК ЛКСМУ «За кращу наукову роз-
робку».

Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. У 2005 р. – обраний дійсним 
членом Академії наук вищої освіти України; 2007 р. – член-кореспондент 
УААН за спеціальністю фізіологія, біохімія та біотехнологія. Був членом 
експертної ради ВАК України з ветеринарних і сільськогосподарських 
наук (2000–2012).

Опублікував понад 450 наукових статей, зокрема 37 авторських свідоцтв 
та патентів на винаходи, 9 монографій та посібників, рекомендованих Мі-
ністерством аграрної політики та продовольства України, Національною 
академією аграрних наук України, Міністерством освіти, науки, молоді та 
спорту України для використання в навчальному процесі й науковій робо-
ті.

Неодноразово нагороджувався грамотами та подяками Української 
академії аграрних наук, Міністерства аграрної політики України, голови 
Львівської обласної державної адміністрації.
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КИРИЧЕНКО 
Василь 
Петрович 
(1938–1996) 

Вчений у галузі зрошуваного землеробства,  
доктор сільськогосподарських наук,  
член-кореспондент НААН (1995)

Народився 19 червня 1938 р. у с. Велетенське Білозерського району Хер-
сонської області.

У 1964 р. закінчив агрономічний факультет Херсонського сільськогос-
подарського інституту. В 1964–1965 рр. працював агрономом і керуючим 
радгоспу «Городній Велетень» на Херсонщині.

Упродовж 1965–1968 рр. – лаборант, молодший науковий співробітник, 
аспірант Херсонського сільськогосподарського інституту; 1968–1972 рр. – 
старший науковий співробітник; 1972–1974 рр. – завідувач відділу зро-
шуваного землеробства. Протягом 1974–1996 рр. – заступник директора з 
наукової роботи Миколаївської державної обласної сільськогосподарської 
дослідної станції.

У 1969 р. в Одеському сільськогосподарському інституті захистив кан-
дидатську дисертацію. У 1980 р. йому було присвоєно вчене звання стар-
шого наукового співробітника. У 1982 р. захистив докторську дисертацію 
за спеціальностями технічні культури і зрошуване землеробство.

Обрано у 1995 р. членом-кореспондентом УААН. 
Велику увагу у своїх наукових працях В.П. Кириченко приділяв питан-

ням підвищення родючості ґрунтів, режимів зрошення, агротехніки сіль-
ськогосподарських культур.

Учений займався розробкою, удосконаленням та впровадженням інтен-
сивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, рекомен-
дував, як вирощувати програмовані врожаї з оптимізацією азотного жив-
лення і водного режиму за етапами органогенезу на півдні України.

В.П. Кириченко у своїх більш як тридцятирічних багатофакторних ста-
ціонарних дослідах звертався до розкриття тих можливостей у підвищенні 
ефективності землеробства, які приховані в особливостях взаємодії чин-
ників урожаю. На перше місце він поставив чинник глибинного мініму-
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му – воду, яка регулюється на півдні України зрошенням. У взаємодії води 
та добрив – чинника другого мінімуму – йому вдалося розкрити реальні 
шляхи ефективного управління продукційним процесом сільськогосподар-
ських культур, підвищенням родючості ґрунту.

Вчений опублікував 130 наукових праць, з них понад 30 науково-
методичні рекомендації. В них, зокрема доводиться, що завдяки оптимі-
зації факторів, які регулюються агротехнікою, з’являється можливість 
підвищити ефективність нерегульованих (погодних) факторів і тим самим 
стабільно вирощувати програмовані врожаї.

В.П. Кириченко приділяв велику увагу підготовці наукових кадрів. 
Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. Виконуючи 
обов’язки професора кафедри землеробства Миколаївського СГІ, готував 
молодих фахівців для села.

Помер 8 березня 1996 р.
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КІВЕР 
Володимир 
Хомич 
Вчений у галузі зрошуваного землеробства, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (1990)

Народився 1 жовтня 1937 р. у с. Миколаївка Бердянського району Запо-
різької області.

У 1960 р. закінчив агрономічний факультет Херсонського сільськогос-
подарського інституту.

Працював головним агрономом колгоспу, старшим агрономом, головним 
агрономом, заступником начальника районного управління сільського гос-
подарства. Упродовж 1969–1980 рр. – старший науковий співробітник, 
завідувач відділу, заступник директора з наукової роботи Молдавського 
науково-дослідного інституту зрошуваного землеробства та овочівництва 
(м. Тирасполь). Упродовж 1980–1999 рр. – заступник директора з нау-
кової роботи, завідувач відділу Інституту зернового господарства УААН 
(м. Дніпро петровськ).

У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Способи внесен-
ня мінеральних добрив та передпосівний обробіток ґрунту під зрошувану 
кукурудзу» (м. Одеса), у 1982 р. – докторську дисертацію на тему: «Нау-
кові основи формування врожаю сільськогосподарських культур та зміни 
родючості ґрунтів при мінімалізації їх обробітку на зрошуваних землях 
півдня України і Молдови» (м. Кишинів). 

З 1999 р. – директор ТОВ «Гібрид» (м. Дніпропетровськ); з 2003 р. – 
професор кафедри землеробства Дніпропетровського державного агро-
університету.

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1976 р. та 
професора – у 1989 р.

Коло наукових інтересів В.Х. Ківера включає мінімалізацію обробітку 
ґрунту на зрошуваних землях, програмування врожаїв сільськогосподар-
ських культур, енергоощадні технології вирощування кукурудзи на кормо-
ві, продовольчі цілі та насіння.
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За участю вченого обґрунтовано теоретичну можливість мінімалізації 
обробітку ґрунту на зрошуваних землях півдня України і Молдови.

Вчений опублікував близько 200 наукових праць.
Під науковим керівництвом В.Х. Ківера захищено 2 докторські та 11 

кандидатських дисертацій.
Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН Відділення наукового 

забезпечення трансферу інновацій зі спеціальності рослинництво і кормо-
виробництво.

В.Х. Ківер підтримує міжнародні зв’язки з Інститутом механізації та 
техніки поливу (м. Коломна, Росія), Агрофізичним інститутом (м. Санкт-
Петербург), Інститутом кукурудзи (м. Земун Поле, Югославія).

Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1976) та медаллю.
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КІЩАК
Олена
Анатоліївна
Вчений у галузі садівництва,
доктор сільськогосподарських наук,
член-кореспондент НААН (2020)

Народилася 13 жовтня 1964 р. у с. Тимірязєвка Сарикольського району 
Костанайської області (Республіка Казахстан). 

У 1986 р. з відзнакою закінчила Уманський сільськогосподарський ін-
ститут (нині – Уманський національний університет садівництва) і отри-
мала кваліфікацію вченого-агронома за спеціальністю плодоовочівництво 
і виноградарство. 

Після закінчення закладу вищої освіти безперервно працює в Інсти-
туті садівництва Національної академії аграрних наук України (далі – ІС 
НААН), починаючи з техніка лабораторії кісточкових культур (1988), з 
1992 по 1995 р. навчалася в аспірантурі. У 1996 р. в м. Києві захистила 
кандидатську дисертацію на тему: «Продуктивність черешні залежно від 
типу насаджень в умовах північного Лісостепу України», а в 2014 р. – 
докторську дисертацію «Наукові основи промислової культури черешні в 
Лісо степу України» за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво. У 2002 р. за 
вказаною спеціальністю отримала атестат старшого наукового співробітни-
ка. З 2002 р. і донині очолює структурні підрозділи ІС НААН селекційно-
технологічного спрямування.

У 2020 р. О.А. Кіщак обрано членом-кореспондентом НААН Відділення 
рослинництва. 

Основним напрямом її наукової діяльності є розроблення новітніх техно-
логій вирощування кісточкових культур. За наслідками багаторічних дослі-
джень нею вперше обґрунтовано доцільність ведення промислової культури 
черешні в Лісостепу України. З цією метою вона розробила і запропонувала 
для широкого використання у виробництві нові типи інтенсивних насаджень 
на слаборослих клонових і насіннєвих підщепах (Студениківська, Альфа, 
ВСЛ-2 та Гізела 5) зі щільністю розміщення 889–1111 дер/га, які забезпечу-
ють стабільне отримання високих урожаїв конкурентоспроможної продук-
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ції з низькими затратами праці на її вирощування. Визначила потенційну 
продуктивність сорто-підщепних комбінувань цієї культури в насадженнях з 
оптимально щільним садінням дерев, розробила нові форми крони та систе-
му догляду за ними у період плодоношення і спосіб створення швидкоплід-
них насаджень черешні з використанням саджанців на сильнорослій підще-
пі антипка з інтеркаляром – напівкарликовою підщепою Студениківською, 
а також удосконалила метод математичного моделювання щодо оптимізації 
параметрів і схем розміщення дерев в інтенсивних насадженнях черешні, 
розробила методику групування підщеп за силою росту та ін. 

Нею також запропоновано для широкого використання у виробництві 
нові конкурентоспроможні типи інтенсивних насаджень абрикоса та виш-
ні на слаборослих клонових підщепах.

О.А. Кіщак у співпраці з селекціонерами наукових установ системи 
ІС НААН виведено адаптовані, високоврожайні з високими товарними і 
смаковими якостями сорти: черешні – Любава і Отрада, вишні – Ксенія та 
абрикоса – Сяйво. Зазначені сорти у 2007, 2012 і 2019 рр. внесено до Дер-
жавного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, для 
зон Степу, Лісостепу і Полісся.

За наслідками багаторічних досліджень з добору підщеп для створен-
ня інтенсивних насаджень черешні нею вперше виділено і запатентовано 
високопродуктивну вітчизняну напівкарликову підщепу для черешні Сту-
дениківську, яку в 2013 р. внесено до Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, для зон Степу, Лісостепу і Полісся.

Вона удосконалила технологію вирощування садивного матеріалу кіс-
точкових культур на клонових підщепах, зокрема розробила ефективні 
прийоми стимулювання коренегенезу вегетативно розмножуваних підщеп 
кісточкових культур, що забезпечує підвищення виходу високоякісних під-
щеп та способи збільшення виходу стандартних кронованих саджанців для 
створення інтенсивних насаджень черешні. 

О.А. Кіщак зробила значний внесок в аграрну науку і практику, оскіль-
ки основна увага в її дослідженнях приділяється вирощуванню екологічно 
безпечної продукції, що дає змогу забезпечити високий рівень споживан-
ня високоякісних плодів вітчизняного виробництва, а також є співавтором 
Галузевої програми розвитку садівництва в Україні до 2025 р. Розробки 
науковця широко впроваджуються в садівничих господарствах різних зон 
плодівництва України. 

Опубліковано понад 120 наукових праць, з яких 90 – у провідних фа-
хових виданнях і 25 – у виданнях, які віднесено до міжнародних науко-
метричних баз даних, а також 3 монографії та отримано 9 патентів України 
на винаходи та корисні моделі.

Під її керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, вона є керів-
ником двох аспірантів та продовжено славну традицію попередників щодо 
розвитку вітчизняної наукової школи інтенсивного садівництва. 
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За багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток садівниць-
кої науки нагороджено Почесною грамотою Президії УААН (2005), Почес-
ною грамотою Президії НААН (2014), Орденом святої рівноапостольної 
княгині Ольги (2017) та відзнакою Національної академії наук України 
«Народна шана українським науковцям 1918–2018» (2019).

О.А. Кіщак є членом технічного комітету стандартизації (ТК179) «Про-
дукція садів, виноградників і виноробна продукція» та членом редакційної 
колегії Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Садівництво».

З 2014 р. і донині є головою спеціалізованої вченої ради Д 27.375.01 
в ІС НААН із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дис-
ертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогоспо-
дарських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво, а з 2015 р. – член 
спеціалізованої вченої ради Д 74.844.01 в Уманському національному уні-
верситеті садівництва. 
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Національної академії аграрних наук України  

КНИГА 
Мусій 

Іванович
(1903–1994)

Вчений у галузі технології переробки  
продуктів тваринництва,  

доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (1991)

Народився 28 серпня 1903 р. у с. Ков’яги Валківського повіту Харків-
ської губернії.

У 1923 р. закінчив Старомерчанську агропрофтехнічну школу, у 
1926 р. – Харківський зоотехнічний інститут за фахом агроном-зоотехнік, а 
в 1930 р. – Харківський молочно-зоотехнічний інститут за фахом інженер-
технолог молочного виробництва. Був аспірантом у системі Всеукраїн-
ського інституту сільськогосподарської аспірантури (м. Харків).

Працював головним зоотехніком, головним агрономом районного зе-
мельного відділу, головним зоотехніком цукрокомбінату. У 1931 р. розпо-
чав педагогічну діяльність на кафедрі біохімії і технології молока та молоч-
них продуктів. Упродовж 1933–1941 і 1946–1974 рр. – завіду вач кафедри 
технології продуктів тваринництва, 1984–1987 рр. – науковий консультант 
кафедри. У 1938–1939 рр. – за сумісництвом заступник директора інститу-
ту з навчальної та наукової роботи, декан факультету, а у 1933–1941 рр. – 
заступник директора Харківського зоо технічного інституту.

У роки війни – завідувач зооветеринарної дільниці (Воронезька область, 
1942 р.), політпрацівник, викладач у навчальних закладах Радянської Ар-
мії (з 1943 по квітень 1946 р.). У 1946 р. – декан зоотехнічного факульте-
ту. Протягом 1946–1962 р. – ректор Харківського зоотехнічного інституту, 
Харківського зооветеринарного інституту і одночасно завідувач кафедри 
технології продуктів тваринництва і зоогігієни, а з 1959 по 1973 р. – завіду-
вач кафедри технології продуктів тваринництва. У 1957 р. був включений 
до складу Національного комітету СРСР із молочної справи.

У 1933 р. у системі Всеукраїнського інституту сільськогосподарської 
аспірантури (м. Харків) захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Технохімічний контроль виробництва маложирних сирів», а у 1955 р.  
у Харківському ветеринарному інституті – докторську дисертацію на тему: 
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«Значення цукру корму для лактації корів». У 1956 р. отримав вчене звання 
професора. Обраний членом-кореспондентом ВАСГНІЛ (1956).

Головний науковий напрям М.І. Книги – проведення досліджень за схе-
мою: грунт–рослина–корм–тварина–молоко–молочні продукти. Зокрема, 
розробляв норми споживання вуглеводів, жиру та інших компонентів у 
раціонах молочних корів, вивчав їхній вплив на молокопродуктивність ко-
рів і якісні показники молока та молокопродуктів. Науково обґрунтував й 
експериментально перевірив структуру силосно-коренеплідних і силосно-
жомових раціонів годівлі корів для одержання сиропридатного молока. 
Розробив формулу визначення кількості сухої речовини в молоці та виходу 
сиру.

М.І. Книга вніс значний вклад у відбудову й розвиток інституту і нав-
чальних господарств у післявоєнні роки, зокрема у створення навчально-
дослідного племінного заводу (симентальська порода) та навчально-дос-
лід ного заводу молокопродуктів потужністю 1000 л молока на добу.

Опублікував понад 300 наукових праць, у тому числі 19 монографій і 
підручників.

Підготував 19 кандидатів наук.
Обраний у 1991 р. членом-кореспондентом УААН.
Нагороджений орденами Леніна (1961), Трудового Червоного Прапора 

(1958), «Знак Пошани» (1948), вісьмома медалями.
Помер 30 квітня 1994 р.
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Національної академії аграрних наук України  

КОБИЗЄВА
Любов

Никифорівна
Вчений у галузі селекції та генетичних

ресурсів польових культур, 
доктор сільськогосподарських наук,

член-кореспондент НААН (2020) 

Народилася 23 вересня 1958 р. у с. Милівка Хіславічського району Смо-
ленської області.

У 1978 р. закінчила Костянтинівський сільськогосподарський технікум 
за спеціальністю агроном-плодоовочівник, у 1983 р. закінчила Харків-
ський сільськогосподарський інститут імені В.В. Докучаєва за спеціаль-
ністю учений агроном.

В Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН працює з 1983 р.: 
старшим лаборантом лабораторії розвитку та насіннєвої продуктивності 
(1983), навчання в аспірантурі з відривом від виробництва (1983–1986), мо-
лодшим (1986–1989) та науковим (1989–1991) співробітником лабораторії 
розвитку та насіннєвої продуктивності, старшим науковим співробітником 
лабораторії розробки методів селекції зернобобових культур (1991–1993), 
старшим науковим співробітником лабораторії рослинних ресурсів зер-
нових бобових культур (1993–1995), завідувачем лабораторії генетичних 
ресурсів зернобобових, круп’яних та олійних культур (1995–2004), вченим 
секретарем інституту (2004–2012), заступником директора з наукової робо-
ти (2012–2020), директором інституту (з 2020 р.). 

У 1988 р. в Українському науково-дослідному інституті рослинни-
цтва, селекції та генетики ім. В.Я. Юр’єва (нині – Інститут рослинництва 
ім. В.Я. Юр’єва НААН) захистила дисертаційну роботу на здобуття нау-
кового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 
06.01.05 – селекція і насінництво за темою: «Визначення фотоперіодичної 
реакції у сортів сої і проса та прояв її у гібридів», у 2011 р. у Державній уста-
нові «Інститут зернових культур НААН» захистила дисертаційну роботу на 
здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеці-
альністю 06.01.05 – селекція і насінництво за темою: «Тео ретичні основи 
формування банку генетичних ресурсів зернобобових культур України та 
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напрями його використання». Присвоєно вчене звання старшого наукового 
співробітника у 1993 р. за спеціальністю селекція і насінництво.

Обрана членом-кореспондентом НААН у 2020 р. Відділення рослинни-
цтва.

Наукова діяльність спрямована на розв’язання проблеми формування 
банку генетичних ресурсів рослин України. Розроблено методологію фор-
мування баз даних різних типів колекцій, виділення джерел цінних госпо-
дарських ознак та їх ефективного впровадження в селекційну практику і 
навчальний процес. Сформований генетичний банк зернобобових культур 
України є складовою наукового об’єкта, що становить національне над-
бання – Банку генетичних ресурсів рослин (Постанови Кабінету Міністрів 
України № 527 від 1.04.1999 р. та № 472-р від 19 серпня 2002 р.). Сформо-
вано паспортну базу даних зернобобових культур з повною інформа цією 
про колекційні зразки, що відповідає вимогам Європейського каталогу 
«EURISCO», яка є єдиним документом в інформаційному просторі з від-
критим доступом у системі Internet. 5 колекцій, з них 4 по зернобобових 
культурах (горох, соя, квасоля та нут) та одній круп’яній (просо) генетич-
ного банку України, які віднесені ФАО до найважливіших і найбільших у 
світі за обсягом і різноманіттям. 

Завдяки виділеного та впровадженого в селекційну практику цінно-
го вихідного матеріалу сої, гороху та квасолі в Інституті рослинництва 
ім. В.Я. Юр’єва НААН за участю та авторством створено і впроваджено в 
сільськогосподарське виробництво 20 сортів зернобобових культур, з них 
7 – сої (авторство), 11 – гороху (участь) та 2 сорти квасолі (авторство), які 
характеризуються придатністю до механізованого вирощування та комп-
лексом цінних господарських ознак і вирощуються в агроформуваннях 
різної форми власності, як у Харківській області, так і в інших областях 
України. 

Координує виконання пріоритетних наукових досліджень інституту, об-
ґрунтовує перспективи та напрями діяльності наукових підрозділів, фор-
мує кадрову політику інституту, активно впроваджує інноваційні розробки 
інституту в аграрну галузь України, що дає змогу формувати потужний 
спеціальний фонд установи, який спрямовується на забезпечення соціаль-
них гарантій працівників, розвиток матеріально-технічної бази інституту. 

Отримані наукові результати висвітлено у 274 працях, з яких 5 моно-
графій, 6 навчальних посібників; 103 статті у провідних наукових фахо-
вих виданнях, з них: 17 статей опублікованих у виданнях, які включено до 
міжнародних наукометричних баз даних; 27 свідоцтв та патентів, з них 9 
авторських свідоцтв на сорти (7 на сорти сої та 2 квасолі); 13 методичних 
рекомендацій; 3 Державних стандарти України: «Генетичні ресурси рос-
лин. Терміни та визначення» (надано чинності з 2011 р.), «Сочевиця. Тех-
нічні умови» (введений в дію з 07 січня 2010 р.) та «Чина. Технічні умови» 
(введений в дію з 04 січня 2010 р.).
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Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації за спеціальніс-
тю 06.01.05 – селекція і насінництво. 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2013 р. (за 
наукову роботу «Розробка наукових основ і формування банку генетичних 
ресурсів польових культур»).

За вагомий внесок у розвиток аграрної науки України та практичний 
внесок у народне господарство нагороджена Почесними грамотами УААН 
(2005, 2008), НААН (2013, 2016), Почесною відзнакою УААН (2008), 
Дипломом переможець у номінації «Лідер агропромислового комплексу 
України – 2017», Подякою НААН (2018), Почесною грамотою Міністер-
ства аграрної політики та продовольства України (2011), Почесною гра-
мотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським 
народом» (2018). За особисті досягнення в галузі науки, вагомий внесок 
у розв’язання науково-технічних та соціально-економічних проблем Хар-
ківської області визнана у 2016 р. (на конкурсній основі) стипендіатом у 
галузі науки (з аграрних наук) імені Олексія Никаноровича Соколовського 
та нагороджена дипломом.

Член Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М.І. Ва-
вилова; член робочої групи з генетичних ресурсів зернобобових культур 
від України при Міжнародній організації Bioversity International, член Ради 
Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, член науково-
координаційної ради при Департаменті науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації. 
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КОВАЛЕНКО 
Віталій 
Петрович 
(1940–2011)

Вчений у галузі розведення та селекції тварин, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (1999)

Народився 6 вересня 1940 р. у м. Новий Буг Миколаївської області.
Закінчив у 1962 р. зооінженерний факультет Херсонського сільськогос-

подарського інституту.
У 1962–1963 рр. – молодший науковий співробітник Інституту тва-

ринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова». Протягом 
1963–1966 рр. – навчання в аспірантурі Полтавського науково-дослідного 
інституту свинарства; 1968–1980 рр. – старший науковий спів робітник, за-
відувач лабораторії популяційної генетики, заступник директора із селек-
ційної роботи Інституту птахівництва УААН. З 1981 р. – завідувач кафедри 
генетики та розведення сільськогосподарських тварин. З 1997 р. – прорек-
тор з наукової роботи Херсонського державного аграрного університету.

Захистив кандидатську дисертацію у 1967 р. на тему: «Вивчення груп 
крові свиней і імуногенетичний контроль при схрещуванні» в Українській 
сільськогосподарській академії (м. Київ). 

Питанням теоретичного обґрунтування і практичного використання ме-
тодів генетичного аналізу в яєчному птахівництві присвятив докторську 
дисертацію, яку захистив у 1978 р. у Всесоюзному науково-дослідному 
інституті розведення та генетики тварин (м. Ленінград). Доктор сільсько-
господарських наук (1979).

У 1984 р. присвоєно вчене звання професора.
В.П. Коваленко досліджував генетичну структуру перспективного і ре-

зервного генофонду свиней, розробив метод оцінки плідників при викорис-
танні груп крові для визначення походження нащадків, методи підвищення 
ефективності селекційного процесу з використанням генетико-математич-
них методів і ЕОМ, принципів побудови інформаційно-обчислювальних 
систем у птахівництві, на основі яких у племінних птахівничих господар-
ствах створив систему накопичення й аналізу даних селекційного обліку.
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Запропонував низку методів оцінки комбінаційної здатності ліній і по-
рід свиней та птиці. Розробив критерії прогнозу гетерозисної поєднуванос-
ті ліній з використанням імуногенетичного і ентропійного аналізів.

Значний обсяг досліджень ученим проведено з питань використання 
стабілізуючого добору для оптимізації програм селекції, визначення адап-
тованої норми окремих генотипних груп у популяціях сільськогосподар-
ських тварин. Є співавтором двох кросів яєчних курей – «Борки-1», «Бор-
ки-2».

Розробив генетичні методи прискорення селекційного процесу в тва-
ринництві. Удосконалив прийоми оптимізації програм селекції у свинар-
стві і птахівництві з використанням комп’ютерної техніки, методів теорії 
інформації, моделювання й прогнозування закономірностей росту та роз-
витку тварин в онтогенезі. Впровадив прийоми конт ролю мікроеволюцій-
них процесів у популяціях сільськогосподарських тварин з використанням 
методів імуногенетики та трансгресійного і кластерного аналізів. Розробив 
теоретичні основи управління селекційними і технологічними процесами 
в тваринництві.

В.П. Коваленко – автор 215 наукових праць, у тому числі 4 моногра-
фій, 3 підручників, 8 авторських свідоцтв на винаходи, 2 патентів України 
(1996–2002).

Вченим створено наукову школу «Генетика і селекція у тваринництві», в 
яку входять вчені науково-дослідних установ і вузів України. Підготовлено 
4 докторів та 45 кандидатів наук.

Обраний у 1999 р. членом-кореспондентом УААН та академіком Акаде-
мії наук вищої освіти України (1999).

Заслужений діяч науки і техніки України (1998). Нагороджений орденом 
«За заслуги» III ступеня (1999).

Помер 7 лютого 2011 р.
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КОНДРАТЕНКО
Тетяна
Єгорівна
 
Вчений у галузі садівництва, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2016)

Народилася 29 вересня 1951 р. у с. Селєзньово Орловської області (Ро-
сія).

У1974 р. закінчила плодоовочевий факультет Московської сільськогос-
подарської академії ім. К.А. Тимірязєва. 

Сорок п’ять років трудового стажу пов’язані з науково-педагогічною 
діяльністю: 1975–1978 рр. – навчання в аспірантурі, 1978–1980 рр. – ро-
бота асистентом кафедри рослинництва і ботаніки в Ярославській філії 
Тимірязєвської сільськогосподарської академії, 1980–1986 рр. – молод-
шим, 1986–1998 рр. – старшим науковим співробітником в Українському 
науково-дослід ному інституті садівництва (нині – Інститут садівництва 
НААН), 2008–2016 рр. – доцентом, головним науковим співробітником 
селек ційно-техно логічного відділу в Інституті садівництва НААН.

У 1979 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2002 р. – докторську 
дисертацію на тему: «Основи формування промислового сортименту яблу-
ні в Україні».

Наукова діяльність присвячена сортовивченню плодових культур, пере-
важно яблуні. Тривалий період, працюючи в УкрНДІ садівництва, Т.Є. Кон-
дратенко була керівником і відповідальним виконавцем досліджень з пи-
тань морфофізіології, селекції та сортовивчення зерняткових культур. 

Педагогічна діяльність з 1998 р. пов’язана з роботою на кафедрі садів-
ництва Національного аграрного університету (нині – НУБіП України). 
Навчаючись в докторантурі працювала за сумісництвом доцентом (1998–
2002), потім завідувачем (2002–2006) і професором кафедри (2006–2008), 
з 2016 р. і донині викладає дисципліни «Помологія», «Часткове сортознав-
ство», «Моніторингові дослідження у садівництві». 

Т.Є. Кондратенко розробила та опублікувала типову програму з помоло-
гії для вищих аграрних закладів освіти III–IV рівнів акредитації зі спеці-
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альності плодівництво і виноградарство, практикум з помології (2000), ла-
бораторний практикум з плодівництва (2005 р., у співавторстві), навчальні 
посібники «Загальна і часткова помологія» (2017), «Помологія. Поширені 
і перспективні сорти зерняткових культур» (2018), «Помологія кісточкових 
культур».

Нині Тетяна Єгорівна продовжує наукові дослідження з клонової селек-
ції і сортовивчення яблуні на базі Інституту садівництва НААН, є членом 
двох спеціалізованих вчених рад: Д 27.375.01 (ІС НААН) та Д 74.844.01 
(Уман ський національний університет садівництва), членом редакційних 
колегій трьох видань, які включено до Переліку фахових у галузі сільсько-
господарські науки. 

У 2016 р. обрана членом-кореспондентом Національної академії аграр-
них наук України. 

Т.Є. Кондратенко – автор понад 240 наукових та навчально-методичних 
праць, серед яких основні: «Практикум з помології», «Яблуня в Україні. 
Сорти», «Ринок фруктів і ягід», «Довідник для апробаторів», «Поліграф-
книга», «Сорти яблуні для промислових і аматорських садів України», 
«Помологія. Яблуня».

За останні 20 років у межах роботи створеної нею наукової школи су-
часного сортознавства плодових і ягідних культур під її керівництвом захи-
щено кілька десятків бакалаврських і магістерських робіт, 7 кандидатських 
дисертацій за спеціальністю плодівництво, одна дисертація доктора філо-
софії за спеціальністю садівництво і виноградарство.

У 2003 р. спільно з П.В. Кондратенком нагороджена премією імені Лев-
ка Платоновича Симиренка Національної академії наук України за цикл 
робіт «Яблуня в Україні».
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КОРМИШКІН
Юрій
Анатолійович
Вчений у галузі економіки
та публічного управління,
 доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НААН (2020)

Народився 6 квітня 1980 р. у с. Новопетрівка Снігурівського району Ми-
колаївської області.

У 2002 р. закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярос-
лава Мудрого за спеціальністю правознавство, у 2014 р. – Миколаївський 
національний аграрний університет за спеціальністю агрономія.

Трудову діяльність розпочав з березня 2003 р. Працював начальником 
юридичного відділу ПП «Прім-Інвест» (м. Миколаїв); генеральним дирек-
тором ТОВ «НікЮТАС» (м. Миколаїв); головою правління ВАТ «Правда» 
(с. Калинівка Єланецького району Миколаївської області); з грудня 2012 р. і 
донині – генеральним директором ТОВ «СП «Південна Аграрно-Експортна 
Компанія»; старшим викладачем кафедри землеробства Миколаївсько-
го НАУ. У 2018 р. закінчив докторантуру Миколаївського національного 
аграрного університету. З 2019 р. і донині – професор кафедри публічного 
управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського 
національного аграрного університету.

У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук на тему: «Формування ефективного механізму держав-
ної підтримки ресурсного потенціалу аграрного сектора» у Миколаївсько-
му національному аграрному університеті. У 2018 р. захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Форму-
вання бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва України» у Мико-
лаївському національному аграрному університеті.

Основними напрямами наукових досліджень Ю.А. Кормишкіна є: фор-
мування бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва та зовніш-
ньоекономічної діяльності; науково-освітнє забезпечення регіонального 
розвитку аграрного сектору економіки; інноваційний розвиток земель-
них відносин, територіальних громад тощо. В колі наукових інтересів 
Ю.А. Кормишкіна дослідження соціальної інфраструктури аграрного під-
приємництва та формування його соціальної відповідальності, визначення 
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впливу освітньої складової бізнес-інфраструктури аграрного підприємни-
цтва на його розвиток. На дослідженнях Ю.А. Кормишкіна ґрунтується 
Стратегія розвитку дуального навчання у Миколаївському національному 
аграрному університеті.

Ю.А. Кормишкін веде активну пропаганду результатів наукових дослі-
джень через публікації (опубліковано понад 60 наукових праць, зокрема 3 
монографії, 1 навчальний посібник, який використовується у навчальному 
процесі The Academy of Management and Administration, Opole (Польща)). 
Він є відомим вченим у наукових колах не лише в Україні, але й за її межа-
ми. 

Ю.А. Кормишкін здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації та спе-
ціалістів у сфері аграрного підприємництва, розвитку територіальних гро-
мад. Під його керівництвом сформовано наукову школу з питань розвитку 
аграрного підприємництва у складі 2 докторів наук, 4 кандидатів наук, 2 
аспірантів та 2 докторантів. 

У 2020 р. обрано членом-кореспондентом Національної академії аграр-
них наук України. 

Вдало поєднує педагогічну і наукову роботу. За участю Ю.А. Кормиш-
кіна реалізовувався проєкт ЄС «Інтеграція освіти, науки, виробництва – 
інноваційна модель регіонального розвитку» (2018–2019). Вагомий внесок 
Ю.А. Кормишкіна у створенні: інноваційно-інвестиційного об’єднання 
з трансферу сучасних технологій на базі Миколаївського національного 
аграрного університету за участю науково-дослідних установ НААН і ви-
робничих підприємств України, Навчально-науково-виробничого консорці-
уму «Південний» аграрних вищих навчальних закладів, науково-дослідних 
установ та виробничих підприємств України. 

 За ініціативою Ю.А. Кормишкіна розроблено та затверджено: Страте-
гію розвитку Миколаївської області на період до 2020 р. (2015); Програму 
розвитку освіти Миколаївської області на 2017–2021 рр. (2016); Цільову 
регіональну програму підтримки індивідуального житлового будівни-
цтва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населен-
ня «Власний дім» на 2018–2023 рр. (2017); Програму розвитку водного 
господарства Миколаївської області на 2019–2021 рр. (2018); Програму 
розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 
2019–2020 рр. (2018); Програму зайнятості населення Миколаївської об-
ласті на період до 2020 р. (2018); Програму проведення приватизації майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області на 2019–2021 рр. (2019); проєкт Стратегії наукового забезпечення 
розвитку сільських територій Миколаївської області на період до 2025 р. 
(2019). 

З метою забезпечення регіонального ринку праці фахівцями та квалі-
фікованими робітничими кадрами Ю.А. Кормишкіним було ініційовано у 
2019 р. запровадження регіонального замовлення на щорічну підготовку у 
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Миколаївському національному аграрному університеті 85 здобувачів ви-
щої освіти з сільської місцевості Миколаївської області. 

Ю.А. Кормишкін є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дис-
ертаційних робіт Д 38.806.01, депутатом Миколаївської обласної ради V, 
VI, VII, VIII скликань.

Результати впровадження наукового доробку Ю.А. Кормишкіна в гос-
подарську, управлінську та освітню практику засвідчують його практичну 
цінність як сучасного, адаптованого до передових європейських вимог ін-
струменту розвитку аграрного сектору економіки країни та освіти.

Ю.А. Кормишкіну за громадську, освітянську і наукову діяльність, ви-
сокий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розроблення та впро-
вадження в сільськогосподарське виробництво наукових розробок, утвер-
дження принципів місцевого самоврядування, соціально-економічний 
розвиток територіальної громади, активну громадську діяльність, сумлін-
ну працю та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслу-
жений працівник сільського господарства України» (2009), нагороджений 
дипломом Міністерства аграрної політики України як переможець Все-
українського конкурсу «Суспільне визнання» та дипломом лауреата Все-
української програми «Роботодавці України. Лідер-2007» (2007), дипломом 
Міністерства аграрної політики України як переможець Всеукраїнського 
конкурсу «Успішний керівник» та Гран-прі загальнонаціонального кон-
курсу «Вища проба», а також Міжнародним дипломом Асамблеї Ділових 
Кіл України (2008), «Людина року Миколаївщини» у номінації «Сільське 
господарство» (2011), почесною відзнакою голови Миколаївської обласної 
державної адміністрації «Святий Миколай Чудотворець», грамотами та по-
дяками Верховної Ради України, Мінагрополітики України, неодноразово 
нагороджений грамотами Миколаївської ОДА, Миколаївської обласної та 
міської ради.
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Національної академії аграрних наук України  

Народився 29 грудня 1954 р. у с. Кривоносівка Зноб-Новгородського ра-
йону Сумської області.

Закінчив у 1977 р. Харківський сільськогосподарський інститут іме-
ні В.В. Докучаєва за спеціальністю агрономія.

Упродовж 1972–1995 рр. – аспірант, асистент, доцент кафедри рослин-
ництва Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучає-
ва, 1991–1995 рр. – заступник проректора з науково-дослідної роботи та 
учбово-дослідним господарством Харківського сільськогосподарського 
інституту ім. В.В. Докучаєва, 1995–2003 рр. – директор Дослідного госпо-
дарства «Пархомівське» Інституту цукрових буряків Української академії 
аграрних наук України, 2003–2005 рр. – директор Державного насіннєвого 
заводу «Тростянецький» Інституту цукрових буряків Української академії 
аграрних наук України, 2005–2012 рр. – директор Державного підприєм-
ства «Дослідне господарство «Пархомівське» Інституту картоплярства 
Національної академії аграрних наук України, 2012–2017 рр. – директор 
Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних 
наук України.

У 1984 р. у Всесоюзному науково-дослідному Інституті цукрового буря-
ка захистив кандидатську дисертацію на тему: «Продуктивность сахарной 
свеклы в зависимости от способов подготовки семян и применения регу-
ляторов роста растений в условиях Левобережной Лесостепи УССР» за 
спеціальністю 06.04.05 – селекція і насінництво.

У 1988 р. йому присвоєно звання доцент.
У 2014 р. в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків за-

хистив докторську дисертацію на тему: «Агробіологічні основи формуван-
ня врожайності та якості насіння буряків цукрових, столових у Cхідному 
Лісо степу України» за спеціальністю 06.04.05 – селекція і насінництво.

КОРНІЄНКО 
Сергій 

Іванович
(1954–2017)

Вчений у галузі рослинництва,  
селекції та насінництва овочевих  

і баштанних культур,  
доктор сільськогосподарських наук,  

член-кореспондент НААН (2016)
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Коло наукових інтересів С.І. Корнієнка включало рослинництво, селек-
цію, овочівництво і насінництво овочевих та баштанних культур.

Наукова діяльність С.І. Корнієнка була спрямована на вирішення теоре-
тичних питань щодо теоретичного обґрунтування, удосконалення і розроб-
лення ефективних методик селекційно-насінницького процесу та енерго-
ощадних технологій вирощування маточників і насінників вітчизняного 
генофонду буряка цукрового і столового.

С.І. Корнієнко є автором 200 наукових праць, зокрема 18 монографій і 
книг, 78 статей у фахових виданнях, 12 методичних рекомендацій; отри-
мано 4 авторських свідоцтва на сорти рослин та 27 патентів України на 
винаходи й корисні моделі.

Під його керівництвом захищено 3 кандидатських і 1 докторську дисер-
тації.

Обраний членом-коресподентом НААН (овочівництво) у 2016 р. 
У 1998–2010 рр. був депутатом Краснокутської районної ради Харків-

ської області чотирьох скликань.
Указом Президента у 2003 р. С.І. Корнієнку присвоєно звання «Заслуже-

ний працівник сільського господарства України».
Рішенням XVII сесії VI скликання Краснокутської районної ради у 2012 р. 

присвоєно звання «Почесний громадянин Краснокутського району».
У 2012–2017 рр. С.І. Корнієнко – голова вченої ради Інституту ово-

чівництва і баштанництва НААН, голова спеціалізованої вченої ради  
Д 65.357.01 при Інституті овочівництва і баштанництва НААН, голова Тех-
нічного комітету стандартизації ТК 71 «Овочівництво», головний редактор 
міжвідомчого тематичного наукового збірника «Овочівництво і баштанни-
цтво», член експертної ради Державної комісії України з випробування і 
охорони сортів рослин.

За наукову діяльність та вагомий вклад у розвиток сільського господар-
ства С.І. Корнієнко нагороджений золотою медаллю в номінації «Лідер 
агропромислового комплексу України» Міністерства аграрної політики 
і продовольства України (2012), медаллю «Трудова Слава» Міжнародної 
академії рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна» (2013), по-
чесними відзнаками Харківської обласної державної адміністрації, Депар-
таменту агропромислового розвитку Харківської ОДА, Харківської район-
ної державної адміністрації, «Відзнакою УААН» Президії Національної 
академії аграрних наук України (2014), золотими медалями в номінації – 
«Лідер галузі овочівництва України» та «За вагомий внесок у розвиток га-
лузі овочівництва» Міністерства аграрної політики і продовольства Украї-
ни (2015–2016). Був лауреатом премії НААН «За видатні досягнення в 
аграрній науці».

Помер 3 жовтня 2017 p., похований у сел. Високий Харківського району 
Харківської області.
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ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

КОСЕНКО 
Михайло

Васильович 
(1938–2011)

Вчений у галузі ветеринарної медицини,  
доктор ветеринарних наук, професор,  

член-кореспондент НААН (1995)

Народився 7 вересня 1938 р. у с. Красному Бахмацького району Черні-
гівської області.

Закінчив у 1957 р. ветеринарне відділення Ніжинського ветеринарного 
технікуму, а у 1963 р. – Білоцерківський сільськогосподарський інститут за 
фахом ветеринарний лікар.

У 1962–1963 рр. працював старшим ветлікарем-епізоотологом Кроле-
вецької райветлікарні на Сумщині; у 1964–1967 рр. – ветеринарним ліка-
рем Сумської обласної ветеринарної поліклініки, головним ветеринарним 
лікарем м. Суми. З 1969 р. – директор Львівської обласної ветеринарної 
поліклініки. Упродовж 1969–1976 рр. – завідувач Західно-Української 
науково-контрольної лабораторії; 1976–1984 рр. – начальник відділу ве-
теринарії Управління сільського господарства Львівського облвиконкому, 
головний держветінспектор області. З червня 1993 р. – директор Держав-
ного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів 
та кормових добавок.

У 1975 р. у Львівському зооветеринарному інституті захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Некоторые вопросы восстановления репро-
дуктивной функции у бесплодных коров», а у 1991 р. у ВНДВІ патоло-
гії, фармакології і терапії (м. Воронеж) – докторську дисертацію на тему: 
«Диспансеризация в системе профилактики бесплодия и контроля воспро-
изводительной функции крупного рогатого скота». Має вчене звання про-
фесора (1994).

Наукова діяльність М.В. Косенка була тісно пов’язана з розробкою та 
впровадженням нових ефективних вітчизняних засобів захисту тварин, 
кормових добавок, а також з проблемами відтворення сільськогосподар-
ських тварин. Він уперше в Україні розробив і впровадив систему акушер-
ської та гінекологічної диспансеризації сільськогосподарських тварин.
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М.В. Косенко є одним із авторів законів України «Про ветеринарну ме-
дицину» і «Про відповідальність підприємств, установ і організацій за 
порушення законодавства про ветеринарну медицину». За його безпосе-
редньою участю розроблено і впроваджується у виробництво понад 100 
наукових розробок, 50 методів контролю ветеринарних лікарських засобів, 
49 нормативних документів.

Автор 300 наукових праць, 7 монографій, 15 патентів.
Під його керівництвом підготовлено 14 дисертаційних робіт. 
Обраний у 1995 р. членом-кореспондентом УААН, академіком Украї н-

ської технологічної академії у 2000 р.
З ініціативи М.В. Косенка Інститут плідно співпрацює з 42 наукови-

ми закладами і 293 підприємствами України, установами 38 зарубіжних 
країн та 142 іноземними фірмами. Тут акредитовано Випробувальний 
центр ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок у системі УкрСЕПРО, 
а у 2001 р. створено орган із сертифікації і стандартизації Держстандарту. 
На базі інституту організовано Технічний комітет «Засоби захисту тварин, 
корми та кормові добавки», головою якого було призначено М.В. Косенка.

Був головою комісії з гармонізації, стандартизації, сертифікації препа-
ратів для потреб тваринництва і ветеринарної медицини країн СНД, член 
Надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України, 
правління Асоціації ветеринарних спеціалістів України, колегії Державно-
го департаменту ветеринарної медицини Міністерства АПК України.

Мав Почесну Грамоту Президії Верховної Ради УРСР (1986), звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України» (1998). Нагороджений «Знаком 
Пошани» (2001), пам’ятною медаллю «До 10-річчя незалежності України» 
(2001), орденом «За заслуги» III ступеня (2002).

Помер 9 лютого 2011 р.
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Національної академії аграрних наук України  

Народився 19.09.1968 р. у с. Речиця Чорнобильського району Київської 
області.

У 1993 р. закінчив Український державний аграрний університет за спе-
ціальністю зоотехнія.

1993–1998 рр. – зоотехнік-селекціонер, головний зоотехнік радгоспу 
«Деснянський» Вишгородського району Київської області.

З 1999 р. працював у Національному аграрному університеті на посаді 
асистента кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшенич-
ного, а з 2000 по 2007 р. на посаді начальника науково-дослідної частини 
цього самого закладу. 

Упродовж 2007–2014 рр. працював на посаді доцента кафедри годівлі 
тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування України. 

З 2014 по 2016 р. очолював кафедру годівлі тварин та технології кормів 
ім. П.Д. Пшеничного.

 З вересня 2016 р. і донині – професор цієї самої кафедри. 
У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і 
технологія кормів у Національному аграрному університеті (м. Київ). 

У 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і 
технологія кормів у Національному університеті біоресурсів і природоко-
ристування України. 

Вчене звання доцента кафедри годівлі сільськогосподарських тварин і 
технології кормів НАУ отримав у 2003 р.

Вчене звання професора кафедри годівлі тварин та технології кормів 
НУБіП України отримав у 2018 р.

КРИВЕНОК
Микола
Якович

Вчений у галузі тваринництва, 
 годівлі тварин і технології кормів,

доктор сільськогосподарських наук, 
професор,член-кореспондент НААН (2020)
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У 2020 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії аграр-
них наук України Відділення зоотехнії.

Наукова робота пов’язана з нормуванням живлення тварин. Теоретично 
обґрунтовано нові концептуальні положення щодо контрольованого аміно-
кислотного живлення птиці різного напряму продуктивності у різні періо-
ди розвитку та виробничого використання. Вперше запропоновано новий 
підхід до нормування амінокислотного живлення птиці з урахуванням за-
лежності між рівнями та співвідношенням нормованих параметрів жив-
лення і зміною продуктивних та фізіологічних ознак організму.

Автор 168 публікацій, з яких 1 підручник, 3 практикуми, 6 монографій, 
6 навчальних посібників, 19 патентів на винаходи, 3 статті у виданнях, що 
входять до міжнародної наукометричної бази Web of Sciense та 1 стаття у 
виданні наукометричної бази Scopus.

Відзначений урядовими нагородами: «Учасник ліквідації аварії на 
ЧАЕС»; «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеня, відзначений По-
дякою Верховної Ради України. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.004.05 Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування України, яка має право прийма-
ти до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальнос-
тями 06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.02 – годівля тварин і 
технологія кормів та 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тварин-
ництва.

Член редакційної колегії фахових видань «Біоресурси та природокорис-
тування України» та «Сучасне птахівництво».
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Національної академії аграрних наук України  

КУЛИК
Михайло 

Федорович 
Вчений у галузі тваринництва, 

годівлі тварин і технології заготівлі 
та використання кормів,

доктор сільськогосподарських наук,
член-кореспондент НААН (1995)

Народився 21 лютого 1937 р. у с. Деремезна Обухівського району Київ-
ської області.

У 1961 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію (нині – 
Національний університет біоресурсів і природокористування України) з 
присвоєнням кваліфікації вченого зоотехніка.

Упродовж 1961–1964 рр. працював завідувачем відділу обласної держ-
племстанції Івано-Франківської області. 

З 1964 по 1967 р. – аспірант кафедри годівлі тварин Української сіль-
ськогосподарської академії. У 1967 р. молодший науковий співробітник 
Інституту тваринництва м. Харків. З 1967 по 1971 р. – старший науковий 
співробітник, 1971–1975 рр. – завідувач відділу годівлі тварин і технології 
кормів науково-дослідного Інституту землеробства і тваринництва Захід-
них областей УРСР. 

З 1975 по 1991 р. працював заступником директора з наукової роботи 
Українського науково-дослідного Інституту кормів та сільського господар-
ства Поділля НААН. З 1991 р. і донині М.Ф. Кулик – завідувач лабораторії 
технологій заготівлі кормів Інституту кормів та сільського господарства 
Поділля НААН.

У 1967 р. М.Ф. Кулик захистив кандидатську дисертацію, а у 1984 – 
докторську дисертацію на тему: «Физиологическое обоснование способов 
эффективного использования объемистых кормов, зернофуража и новых 
синтетических добавок в кормлении сельскохозяйственных животных» в 
Українській сільськогосподарській академії.

У 1994 р. присвоєно вчене звання професора. 
Обраний у 1995 р. членом-кореспондентом НААН Відділення зоотехнії.
У 1997 р. удостоєно почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки 

України».
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Основні напрями наукової діяльності М.Ф. Кулика – теоретичне і екс-
периментальне обґрунтування розробки нових технологічних прийомів 
заготівлі силосу, сінажу, сіна і вологого зерна кукурудзи для підвищення 
поживності та продуктивної дії при використанні в годівлі тварин.

М.Ф. Кулик – автор 377 наукових праць, зокрема 30 монографій, 4 по-
сібників для ВУЗів, а також 122 патентів на корисну модель і зокрема 4 
патенти на винахід.

Під його науковим керівництвом підготовлено та захистили дисертації 
24 кандидати сільськогосподарських наук і 2 доктори сільськогосподар-
ських наук.

М.Ф. Кулик – лауреат премії Кабінету Міністрів колишнього СРСР за 
розробку технології заготівлі вологого зерна і качанів кукурудзи та ефек-
тивного їх використання в годівлі тварин (1988).
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КУРИЛО
Василь 

Леонідович
Вчений у галузі механізації  

сільськогосподарського виробництва,  
рослинництва, загального землеробства,  

 біоенергетики,  
доктор сільськогосподарських наук, професор, 

член-кореспондент НААН (2016)

Народився 27 квітня 1954 р. у с. Комиші Охтирського району Сумської 
області. 

Після закінчення у 1971 р. середньої школи та після служби в армії пра-
цював у колгоспі «Заповіт Ілліча» (с. Комиші). З 1972 по 1974 р. служив у 
армії.

З 1975 по 1980 р. навчався в Харківському інституті механізації та елек-
трифікації сільського господарства (спеціальність – механізація сільського 
господарства).

Після закінчення інституту працював головним інженером колгос-
пу «Перше Травня» Варвинського району Чернігівської області, в 1981–
1985 рр. – головним інженером колгоспу «Заповіт Ілліча» Охтирського 
району Сумської області. 

У 1985 р. вступив до аспірантури при Всесоюзному науково-дослідному 
інституті цукрових буряків ВАСГНІЛ (нині – Інститут біоенергетичних 
культур і цукрових буряків НААН). Після закінчення аспірантури працю-
вав молодшим та старшим науковим співробітником цього інституту. 

З 1994 по 1996 р. навчався в докторантурі; 1996–2003 рр. – завідувач 
сектором механізації виробництва буряків цукрових; 2003–2011 рр. – заві-
ду вач лабораторії механізації, член вченої ради Інституту, голова методич-
ної комісії (2008–2011); 2011–2013 рр. – заступник директора з наукової 
роботи Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, завідувач 
відділу технологій вирощування і переробки біоенергетичних культур для 
виробництва цукру та біопалива, заступник голови вченої ради інститу-
ту; 2012–2015 рр. – професор кафедри сільськогосподарських машин Він-
ницького національного аграрного університету за сумісництвом. 

Упродовж 2013–2016 рр. – заступник академіка-секретаря Відділення 
землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних 
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наук України (2014–2015 рр. – виконувач обов’язків академіка-секрета-
ря цього Відділення). У 2016–2018 рр. – заступник начальника та на-
чальник Відділу інформаційно-консалтингового забезпечення, науково-
технологічного обладнання, стандартизації, метрології та охорони праці 
Науково-організа цій ного управління апарату Президії НААН. 

З 2018 р. і донині – професор кафедри агроінженерії та технічного сер-
вісу Вінницького національного аграрного університету.

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка спо-
собів зменшення втрат насіння при механізованому збиранні насінників 
цукрових буряків». У 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему: 
«Агротехнічні основи процесів механізованого вирощування насіння цук-
рових буряків» (спеціальність – рослинництво).

У 1996 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі 
спеціальності механізація сільськогосподарського виробництва. В 2013 р. 
присвоєно вчене звання професор зі спеціальності рослинництво.

У 2016 р. обраний членом-кореспондентом НААН (Відділення земле-
робства, меліорації та механізації) зі спеціальності агрономія (загальне 
землеробство).

За безпосередньою участю та під керівництвом В.Л. Курила розробле-
но механізовані технологічні процеси і технічні засоби для вирощуван-
ня і збирання цукрових буряків, їх насінників та цикорію коренеплідного 
з поєднанням технологічних операцій на базі комбінованих агрегатів та 
енергетичних засобів багатоцільового призначення. На основі результа-
тів досліджень розроблено вихідні вимоги на 15 сільськогосподарських 
машин. Розроблені разом із учнями та співробітниками 6 національних 
стандартів, зональні технології вирощування і збирання сорго цукрового, 
енергетичних буряків цукрових, енергетичних буряків кормових, міскан-
тусу, проса прутоподібного, енергетичної верби для виробництва рідких, 
твердих та газоподібних видів біопалива. Розробки захищені патентами 
та авторськими свідоцтвами. Наукова та викладацька діяльність в остан-
ні роки спрямована на дослідження механіко-технологічних властивостей 
сільськогосподарських матеріалів (ґрунтів, добрив, рослин, засобів захис-
ту посівів), удосконалення і розробка технологій вирощування та перероб-
ки біоенергетичних культур для виробництва біопалива, удосконалення і 
раціонального застосування сільськогосподарських машин, енергозбере-
ження, зменшення витрат викопних джерел енергії, захист навколишнього 
середовища.

За результатами досліджень В.Л. Курило опублікував 282 наукові праці, 
у тому числі 7 монографій, 36 навчальних посібників (з них 20 методик і 
методичних рекомендацій), 152 статті, 6 національних стандартів, 4 автор-
ських свідоцтва на сорти рослин для виробництва біопалива, 77 патентів.

Під його керівництвом підготовлено та захищено 2 докторські та 6 кан-
дидатських дисертацій.
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Нагороджений почесними грамотами: Президії НААН (2004), Солом’ян-
ської районної в м. Києві державної адміністрації (2011), Почесною відзна-
кою НААН (2014) та ювілейною медаллю «100 років НААН» (2019).

З 2011 р. і донині В.Л. Курило є членом Експертної ради з агрономії та 
лісового господарства Державної атестаційної комісії МОН України. Член 
двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських 
дисертацій: Д 26.360.01 при Інституті біоенергетичних культур і цукрових 
буряків НААН (2004–2016) та Д 26.004.10 при НУБіП України (2006–2012). 
Член редакційних колегій з видання: збірників наукових праць Інституту 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (2008–2013), журналу 
«Біоенергетика» (2013–2015), журналу «Сортовивчення та охорона прав на 
сорти рослин» (2012–2019).
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Народився 10 листопада 1961 р. у с. Яблунів Канівського району Чер-
каської області.

Загальний трудовий стаж 42 роки. На науково-педагогічній роботі з 
1996 р.: пройшов шлях від асистента кафедри аграрного права до першого 
проректора НУБіП України та виконувача обов’язків ректора Вінницького 
національного університету (2015). З 1 липня 2016 р. обраний за конкур-
сом завідувачем кафедри адміністративного та фінансового права НУБіП 
України. З 1979–1981 рр. проходив строкову військову службу.

У 1986 р. закінчив УСГА (нині – НУБіП України), кваліфікація – 
економіст-організатор сільськогосподарського виробництва; в 1994 р. – 
УАВС (нині – НАВС), кваліфікація – юрист; у 2003 р. – присуджено нау-
ковий ступінь кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.07 – теорія 
управління; адміністративне право і процес; фінансове право). 

У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного 
та фінансового права; у 2008 р. – присуджено науковий ступінь доктора 
юридичних наук (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право) та присвоєно вчене звання професо-
ра кафедри адміністративного права; у 2009 р. – присвоєно почесне звання 
«Почесний професор Запорізького національного університету»; у 2007–
2010 рр. – академік-секретар Відділення права; у 2010–2018 рр. – віце-
президент Академії наук вищої освіти України. З 2019 р. і донині – перший 
віце-голова Академії адміністративно-правових наук. У 2015–2020 рр. – ке-
рівник секції правового забезпечення АПВ Відділення аграрної економіки 
та продовольства Національної академії аграрних наук України. З 2020 р. є 
Головою Конкурсної комісії з добору членів Ради громадського контролю 
при Державному бюро розслідувань.

Автор і співавтор понад 350 наукових та навчальних праць, зокрема: 

КУРИЛО
Володимир
Іванович
 Вчений у галузі адміністративного  
та фінансового права, доктор юридичних 
наук, професор, академік Національної ака-
демії наук вищої освіти України та Академії 
адміністративно-правових наук, 
член-кореспондент НААН (2020) 
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26 монографій, 16 підручників, 27 навчальних посібників, понад 120 на-
укових статей; під його науковим керівництвом підготовлено і захище-
но 15 докторських та 65 кандидатських дисертацій з юридичних наук, 
чим започаткована і динамічно розвивається школа науково-правових 
досліджень в аграрній та природоресурсній сферах; виступав офіцій-
ним опонентом по 74 дисертаціях: 16 докторських і 58 кандидатських. 
Є головою та членом редколегій низки наукових видань юридичного про-
філю, зокрема і зарубіжних.

За успіхи у професійній діяльності присвоєно Почесне звання «Заслу-
жений юрист України», нагороджений Почесною Грамотою КМ України, 
нагородами МОН (нагрудні знаки «За наукові та освітні досягнення», 
«Відмінник освіти України», Почесна грамота), Держкомзему України, 
Почесною Грамотою та Подякою Київського міського голови, чисельними 
академічними нагородами. У 2011 р. присуджена премія імені Ярослава 
Мудрого.

 Ветеран війни. Нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни», відом-
чими нагородами МВС України, МО України, ДБР, нагородами вітчизня-
них, міжнародних та іноземних правоохоронних громадських організацій. 

За вагомий особистий внесок у відродження духовності українського 
народу нагороджений Орденами Святого Архистратига Михаїла, Святого 
Миколая Чудотворця, Святого Рівноапостольного Князя Володимира II, III 
ступенів Української Православної Церкви Київського Патріархату.
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КУЦАН
Олександр 
Тихонович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,  
доктор ветеринарних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (2007)

Народився 12 жовтня 1959 р. на Житомирщині, в сім’ї ветеринарного 
фельдшера. 

У 1981 р. з відзнакою закінчив ветеринарний факультет Білоцерківсько-
го сільськогосподарського інституту ім. П.Л. Погребняка за фахом ветери-
нарний лікар. 

Трудову діяльність розпочав у 1981 р. головним ветеринарним лікарем 
колгоспу. У 1983–1984 рр. – завідувач дільничною ветеринарною лікар-
нею, асистент кафедри терапії і клінічної діагностики Білоцерківського 
сільськогосподарського інституту. 

Упродовж 1984–1987 рр. – аспірант Українського науково-дослідного 
інституту експериментальної ветеринарії; 1988–1990 – молодший науко-
вий співробітник; 1990–1992 рр. – науковий співробітник цього закладу, 
1992–1994 рр. – старший науковий співробітник Інституту експеримен-
тальної і клінічної ветеринарної медицини УААН (нова назва установи), 
1994–1997 рр. – завідувач сектору, 1997–2002 рр. – провідний науковий 
співробітник, 2002–2005 рр. – завідувач лабораторії токсикологічного мо-
ніторингу. Упродовж 2005–2013 рр. обіймав посаду заступника директора 
з наукової роботи ННЦ «ІЕКВМ» НААН. У 2013–2020 рр. – завідувач від-
ділу токсикології, безпеки та якості сільськогосподарської продукції ННЦ 
«ІЕКВМ» НААН. З 2020 р. і донині – науковий співробітник ІВМ НААН.

У 1992 р. пройшов стажування з питань агробізнесу та в 1994 р. – з 
ветеринарної фармакології і токсикології в Науково-дослідному інституті 
ветеринарної медицини Університету штату Айова (США).

У 1988 р. захистив дисертацію на тему: «Резорбтивно-токсичні влас-
тивості трефлану» (ДСК) на здобуття наукового ступеня кандидата вете-
ринарних наук за спеціальністю ветеринарна фармакологія та токсико-
логія. 
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У 2005 р. захистив дисертацію на тему: «Експериментально-теоретичне 
обґрунтування та розробка токсико-гігієнічних регламентів піретроїдних 
пестицидів і їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками в кормах для 
тварин» на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спе-
ціальністю ветеринарна фармакологія та токсикологія. 

Вчене звання професора зі спеціальності ветеринарна фармакологія та 
токсикологія присвоєно у 2009 р. 

Основні напрями наукових досліджень О.Т. Куцана пов’язані з ветери-
нарною фармакологією і токсикологією, екологією і санітарією, якістю і 
безпекою кормів та продуктів тваринного походження. Ним уперше розро-
блено МДР двокомпонентних пестицидів у кормах, вивчено гостру і хро-
нічну токсичність, особливості їхньої кумуляції та побічної дії. Удоскона-
лено низку методик щодо визначення залишкових кількостей пестицидів 
у продуктах тваринництва з метою контролю за їхньою безпечністю. У 
1988–1997 рр. брав активну участь у розробці наукової тематики з імуно-
радіотоксикології тварин, яка була основним розділом Державної наукової 
програми з ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС. О.Т. Куцан був ке-
рівником підпрограми 2. «Науково-методичне забезпечення систем моні-
торингу, методів контролю і ветеринарно-санітарних заходів щодо якості 
та безпеки і продукції тваринництва», що входила до складу ПНД № 32 
(2011–2015) та ПНД № 38 (2016–2020). Основною метою цих програм 
було наукове забезпечення систем моніторингу, контролю і ветеринарно-
санітарних заходів щодо якості та безпечності тваринницької продукції за 
умов проведення фундаментальних і прикладних досліджень, розробки 
нових науково обґрунтованих методичних підходів та удосконалення існу-
ючих систем ветеринарно-санітарних заходів, спрямованих на отримання, 
транспортування, збереження та застосування якісної та безпечної тварин-
ницької продукції; контролювання наявності та вивчення впливу токсич-
них контамінантів та наноматеріалів відповідно до вимог Європейських 
стандартів. 

О.Т. Куцан опублікував 306 наукових праць, 5 монографій, отримав 43 
авторських свідоцтв і патентів, 52 науково-методичні праці затверджено як 
методичні вказівки для використання в практичних умовах та під час на-
вчання студентів і лікарів ветеринарної медицини – токсикологів. 

Підготував 1 доктора та 8 кандидатів наук.
Обраний у 2007 р. членом-кореспондентом УААН Відділення ветери-

нарної медицини.
З 2006 по 2014 р. був членом Експертної ради Вищої атестаційної комі-

сії України (нині – ДАК МОН) за 6 спеціальностями, де провів експертизу 
9 докторських та 87 кандидатських дисертацій. Упродовж 2005–2013 рр. 
був членом Фармакологічної комісії Державної ветеринарної та фітоса-
нітарної служби України. О.Т. Куцан був членом та заступником голови 
спецради Д 64.359.01 (2007–2014) із захисту докторських і кандидатських 
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дисертацій при ННЦ «ІЕКВМ». З 2006 по 2013 р. був членом експертної 
ради з фундаментальних досліджень державної наукової тематики з про-
блем фармакології та токсикології НАН України та заступником головного 
редактора збірника «Ветеринарна медицина» (2008–2014). Працював Го-
ловою ДЕК з прийому комплексного іспиту та захисту дипломних робіт 
за спеціальністю ветеринарна медицина у випускників ветеринарного фа-
культету ХДЗВА (2007–2008) та Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (2012–2014). 
О.Т. Куцан є членом Експертної Ради МОН з Державної атестації НДУ 
за напрямом аграрні науки, де упродовж 2018–2020 рр. провів експертизу 
нау кової діяльності 22 установ. З 2008 р. і донині О.Т. Куцан – член редак-
ційної колегії наукового журналу НААН «AGRISP – Agricultural Science 
and Practice».

За вагомі внески у розробку теорії і практики боротьби з токсикозами 
сільськогосподарських тварин, багаторічну наукову працю та плідну гро-
мадську роботу О.Т. Куцан нагороджений Почесною Грамотою Міністер-
ства аграрної політики України (2007), Почесною Грамотою УААН (2008), 
знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» III ступеня (2008), відзнакою 
Державного комітету ветеринарної медицини України «За заслуги в розви-
тку ветеринарної медицини України» (2009), Почесною відзнакою УААН 
(2009), Грамотою Державного департаменту інтелектуальної власності 
МОН України з врученням нагрудного знаку «Творець» (2010), Почесною 
Грамотою Верховної Ради України (2012), Почесною Грамотою Харків-
ської обласної державної адміністрації (2013). Як провідний вчений за ре-
зультатами конкурсу (травень 2012) був обраний стипендіатом Харківської 
обласної державної адміністрації в номінації аграрні науки з отриманням 
іменної стипендії імені Олексія Никаноровича Соколовського упродовж 
року (2012–2013). У 2019 р. був нагороджений медаллю Народна шана 
Українським науковцям 1918–2018 рр. «Золота фортуна».
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КУШНАРЬОВ
Артур

Сергійович
(1935–2017)

Вчений у галузі механізації
сільськогосподарського виробництва,

доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент НААН (1993)

Народився 2 листопада 1935 р. у м. Якутську (Російська Федерація).
У 1957 р. закінчив факультет механізації Московського інституту інже-

нерів сільського господарства. Упродовж 1957–1960 рр. – інженер-механік 
БМУ «Меліоводбуд»; 1960–1963 рр. – аспірант Сільськогосподарської ака-
демії ім. К.А. Тимірязєва; 1963–1985 рр. – асистент, виконуючий обов’язки 
доцента, до цент, завідувач кафедри, проректор з наукової роботи. Упро-
довж 1985–1993 рр. – завідувач кафедри Мелітопольського інституту ме-
ханізації сільського господарства; 1993–1996 рр. – директор Інституту ме-
ханізації тваринництва УААН. З 1996 р. – завідувач кафедри Таврійської 
державної агротехнічної академії.

У 1964 р. у Всесоюзному інституті сільськогосподарської заочної освіти 
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Освоєння мілкодолинних лу-
ків Якутії», а у 1982 р. у Челябінському інституті механізації та електрифі-
кації сільського господарства – докторську дисертацію на тему: «Механіко-
технологічні основи процесу дії робочих органів ґрунтообробних машин і 
знарядь на ґрунт». У 1985 р. присвоєно вчене звання професора. Коло нау-
кових інтересів ученого:
• механіко-технологічні основи землеробської механіки та механіки ґрун-

ту;
• ґрунтозахисні технології та засоби механізації для їхнього здійснення;
• комплексна програма забезпечення населення України молочними про-

дуктами.
А.C. Кушнарьовим обґрунтовано механіко-технологічні основи обробіт-

ку ґрунту, створено типорозмірний ряд робочих органів для ґрунтозахис-
ної технології, більшість з яких поставлено на виробництво на машинобу-
дівних заводах України. Розроблено методику комплексної оцінки техніки 
і технологій для тваринництва, птахівництва та кормовиробництва.
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Вченим опубліковано понад 200 наукових праць. Має 13 авторських сві-
доцтв на винаходи.

Під керівництвом вченого підготовлено 4 докторів та 23 кандидатів 
наук. 

Обраний у 1993 p. членом-кореспондентом УААН Відділення землероб-
ства, меліорації та механізації.

А.С. Кушнарьов – член міжнародної організації ISO. Брав участь у робо-
ті міжнародних конференцій у Польщі та Голландії.

Нагороджений орденом «Знак Пошани».
Помер 6 листопада 2017 р.
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КЮРЧЕВ
Володимир

Миколайович 
Вчений у галузі механізації

сільськогосподарського виробництва,
доктор технічних наук, професор, 

член-кореспондент НААН (2016)

Народився 23 червня 1955 р. у с. Андрівка Бердянського району Запо-
різької області.

З 1976–1981 рр. – студент Мелітопольського інституту механізації сіль-
ського господарства, який закінчив з відзнакою з присвоєнням кваліфікації 
інженера-механіка. 

З 1981 р. працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента 
в МІМСГ.

З 1986 по 1991 р. був головою профспілкового комітету МІМСГ.
У 1989 р. в Харківському інституті механізації та електрифікації сіль-

ського господарства захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 
експлуатація, відновлення та ремонт сільськогосподарської техніки.

У 1991 р. був призначений на посаду проректора з економічних питань 
МІМСГ, завідувача кафедри «Машиновикористання в землеробстві».

У 1993 р. було присвоєно вчене звання доцента, професора в 2006 р.
У 1999 р. отримав другу вищу освіту за фахом економіка підприємств у 

Таврійській державній агротехнічній академії.
У 2000 р. був призначений проректором з наукової роботи ТДАТА. 
У 2004 р. призначений директором Науково-дослідного інституту меха-

нізації землеробства півдня України ТДАТА.
З травня 2006 р. конференцією трудового колективу обраний та наказом 

Міністра аграрної політики України був призначений на посаду ректора 
Таврійської державної агротехнічної академії, де працює і донині.

У 2015 р. у Національному науковому центрі «Інститут механізації та 
електрифікації сільського господарства» захистив докторську дисертацію 
за спеціальністю машини і засоби механізації сільськогосподарського ви-
робництва.

 Національна академія аграрних наук України в 2016 р. обрала В.М. Кюр-
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чева членом-кореспондентом НААН Відділення агрономія, сільськогоспо-
дарські меліорації.

Обраний В.М. Кюрчевим напрям наукового дослідження відображає 
сучасні тенденції застосування енергетичних засобів у сільськогосподар-
ському виробництві України. Фундаментальні і прикладні дослідження 
спрямовані на розроблення основ агрегатування модульних енергетичних 
засобів і вітчизняних орно-просапних тракторів сімейства ХТЗ-160 ство-
рення, комбінованих високопродуктивних машинно-тракторних агрега-
тів сільськогосподарського призначення, розроблення технологічних та 
технічних основ екологічно безпечної і економічно ефективної колійної 
системи землеробства. Практична цінність багаторічної наукової роботи 
В.М. Кюрчева полягає в обґрунтуванні методики оцінки технологічних 
властивостей орно-просапних тракторів; методики агрегатування фрон-
тальних знарядь; розробці науково-практичних рекомендацій щодо засто-
сування широкозахватних та комбінованих машинно-тракторних агрегатів 
на базі орно-просапного трактора. В.М. Кюрчев тісно співпрацює з ПАТ 
«Харківський тракторний завод», а також з науково-дослідними установа-
ми НААН.

До наукового доробку В.М. Кюрчева належить понад 250 наукових пуб-
лікацій у наукових фахових виданнях України, Болгарії, Білорусі, Польщі, 
США, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core 
Collection. Професор В.М. Кюрчев має понад 30 монографій, підручників 
та навчальних посібників; понад 100 патентів на винаходи. Під керівни-
цтвом В.М. Кюрчева захищено 4 дисертаційні роботи, виконується 5 ди-
се ртаційних робіт, дві з них докторські. В.М. Кюрчев – голова редколегії 
нау кового фахового видання «Праці ТДАТУ».

Має численні звання та нагороди, а саме: Почесне звання «Заслужений 
працівник освіти України» (2002); орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2015), 
ІІ ступеня (2018) «За значний особистий внесок у державне будівництво, 
консолідацію українського суспільства, соціально-економічний, науково-
технічний, культурно-освітній розвиток України, активну громадську 
діяльність, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм»; Почес-
на грамота Кабінету Міністрів України (1999); Грамота Верховної Ради 
Украї ни «За заслуги перед Українським народом» (2005); Державна премія 
України в галузі науки і техніки (2019); Трудова відзнака МАП України 
«Знак Пошани» (2007); Знак МОН України «Відмінник освіти України» 
(2004); Знак МАП України «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ (2005), 
ІІ (2009), І (2010) ступенів; Почесна відзнака НААН (2015); нагрудні знаки 
МОН України «За вагомий внесок у розвиток освіти» (2009 р.) та «За науко-
ві та освітні досягнення» (2015 р.); знак НАПН України «Ушин ський К.Д.» 
(2015 р.); Подяка МОН України (2008 р.); орден «За заслуги перед Запо-
різьким краєм» ІІІ (2009), ІІ (2010) і І (2012) ступенів.
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ЛАЙКО 
Петро

Афанасійович 
(1948–2011) 

Вчений у галузі аграрної економіки,  
доктор економічних наук, професор,  

член-кореспондент НААН (2007)

Народився 27 липня 1948 р. у с. Сасилівка Пирятинського району Пол-
тавської області.

Закінчив у 1970 р. Київський інститут народного господарства (нині – 
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана) 
за фахом економіст. Розпочав трудову діяльність на посаді економіста-
фінансиста «Сільгоптехніки» у смт Врадіївка Миколаївської області. Піс-
ля закінчення аспірантури в Українському НДІ економіки та організації 
сільського господарства ім. О.Г. Шліхтера залишився там само працювати: 
1974–1978 рр. – молодший науковий співробітник; 1978–1985 – старший 
науковий співробітник; 1985–1994 рр. – завідувач сектору використання 
виробничих ресурсів; 1994–1999 рр. – головний науковий співробітник. 
Упродовж 1985–1990 рр. за сумісництвом обіймав посаду вченого секрета-
ря Південного відділення ВАСГНІЛ. Протягом 1999–2000 рр. – професор 
кафедри фінансів; у 1995–2001 рр. – заступник декана економічного фа-
культету; у 2000–2004 рр. – завідувач кафедри податкової і страхової спра-
ви; з 2005 р. – директор навчально-наукового інституту післядипломної 
освіти Національного аграрного університету. 

У 1976 р. П.А. Лайко захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ор-
ганізаційні форми цукрових комбінатів і напрями їх удосконалення», а у 
1991 р. – докторську дисертацію на тему: «Організаційно-економічне об-
ґрунтування стійкості функціонування сільськогосподарського виробни-
цтва в екстремальних умовах». 

Вчене звання професора присвоєно у 1999 р.
Наукові інтереси П.А. Лайка охоплювали коло питань удосконалення 

економічного механізму господарювання в аграрній сфері, зокрема бю-
джетного фінансування, податкового регулювання, кредитного забезпе-
чення сільського господарства; розвитку механізмів і схем страхування 
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сільськогосподарських ризиків, а також фінансування функціонування 
сільських територій. Ученим виконано і прийнято до впровадження дві 
науково-дослідні теми на замовлення Міністерства економіки України і 
чотири – Міністерства аграрної політики України стосовно до списання 
податкової заборгованості й державних товарних кредитів із сільськогос-
подарських товаровиробників та пропозицій щодо удосконалення пенсій-
ного страхування працівників підприємств, котрі сплачують фіксований 
сільськогосподарський податок.

Найвагоміші здобутки професора П.А. Лайка у розробці механізмів 
фінансово-кредитних відносин суб’єктів господарювання між собою, дер-
жавою, кредитними і страховими компаніями. Його наукова діяльність 
спрямовувалась на удосконалення взаємовідносин сільськогосподарських 
підприємств з державою, поліпшення податкових механізмів та обґрунту-
вання необхідності й масштабів фінансової підтримки аграрного сектору 
економіки. Зокрема, ним розроблено принципи, напрями, способи, форми 
і джерела державного фінансування розвитку сільського господарства та 
утримання соціальної інфраструктури у сільській місцевості.

Теоретичну, методичну і практичну цінність мають запропоновані 
П.А. Лайком обґрунтування теоретико-методичних основ оподаткуван-
ня і регулювання підприємницької діяльності в агропромисловому ви-
робництві, його становлення і розвиток, виявлені особливості реалізації 
фіскальної і регулювальної функцій податків у сільському господарстві та 
визначення їхніх кількісних характеристик. Установлено напрями удоско-
налення непрямого оподаткування в АПК з метою руйнування схем ухи-
лення від сплати податків. 

П.А. Лайко – автор понад 220 наукових праць, з них 31 книга, 7 навчаль-
них посібників та 6 рекомендацій.

Під керівництвом П.А. Лайка підготовлено 10 кандидатських робіт. 
Обрано у 2007 р. членом-кореспондентом УААН за напрямом економіка 

і організація агропромислового виробництва.
Помер 7 лютого 2011 р.
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ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЛАКИДА 
Петро 

Іванович
Вчений у галузі лісової таксації  

та лісовпорядкування, професор,  
доктор сільськогосподарських наук,

член-кореспондент НААН (2016)

Народився 21 червня 1955 р. у с. Вітоніж Рожищенського району Волин-
ської області.

Закінчив Шацький лісовий технікум у 1975 р. за фахом лісове господар-
ство, а у 1980 р. – Українську сільськогосподарську академію, лісогоспо-
дарський факультет за фахом лісове господарство.

З 1975 р. працював помічником лісничого Олександрівського лісництва 
Добрянського держлісгоспу Чернігівської області.

Упродовж 1980–1988 рр. – молодший, старший науковий співробітник ка-
федри лісової таксації Української сільськогосподарської академії (УСГА).

У 2002–2004 рр. – директор ННІ лісового і садово-паркового господар-
ства НАУ; 2004–2005 рр. – завідувач кафедри лісового менеджменту НАУ.

З 2005 р. і донині – директор ННІ лісового і садово-паркового госпо-
дарства Національного університету біоресурсів і природокористування 
України (НУБіП України).

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Модели роста и 
продуктивности искусственных древостоев сосны Полесья УССР».

У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Продуктивність лі-
сових насаджень України за компонентами надземної фітомаси».

Доктор сільськогосподарських наук з 1997 р.
Учене звання професора присвоєно у 2001 р.
П.І. Лакида є провідним ученим з теорії, методики і практики оцінки 

біотичної продуктивності лісів, компонентів фітомаси та депонованого в 
ній вуглецю, представником і продовжувачем української наукової школи 
таксаторів. Головний напрям наукової діяльності – розробка та удоскона-
лення методичного та нормативно-інформаційного забезпечення системи 
обліку біологічної продуктивності лісів, компонентів фітомаси, депонова-
ного вуглецю та їх впливу на глобальні зміни клімату.
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П.І. Лакида голова спеціалізованої вченої докторської ради зі спеціаль-
ностей лісівничого спрямування НУБіП України та член такої самої ради у 
Національному лісотехнічному університеті України (Львів).

За матеріалами наукових досліджень опубліковано 540 наукових праць, 
зокрема 75 монографій, 2 навчальних посібники, має 16 патентів.

Вчений підготував 11 докторів та 33 кандидати наук.
Обрано членом-кореспондентом НААН у 2016 р.
За визначні особисті заслуги перед Українською державою П.І. Лакида 

в 2000 р. нагороджений знаком «Відмінник освіти України», знаком «Знак 
Пошани» МАП України (2005). У 2008 р. йому присвоєно почесне звання 
заслуженого діяча науки і техніки України, 2017 р. – нагороджений орде-
ном «За заслуги» ІІІ ступеня.

Академік Міжнародної академії інформатизації, академік, перший віце-
президент Лісівничої академії наук України.
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ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЛЕВИЦЬКИЙ
Анатолій
Павлович 

Вчений у галузі біотехнології, біохімії,  
фармакології, доктор біологічних наук,  

професор, член-кореспондент НААН (1990)

Народився 4 листопада 1938 р. у м. Тбілісі.
Упродовж 1956–1962 рр. навчався на санітарно-гігієнічному факультеті 

Одеського медичного інституту (нині – Одеський медичний університет), 
по закінченні якого був зарахований асистентом кафедри біохімії цього са-
мого вузу. З 1969 по 1977 р. завідував лабораторією біохімї і радіології 
Одеського НДІ стоматології. З 1977 по 1988 р. – завідувач лабораторії біо-
хімії рослин Всесоюзного селекційно-генетичного інституту, а з 1978 р. за 
сумісництвом – професор кафедри технології комбікормів Одеського тех-
нологічного інституту харчової промисловості (нині – Одеська національна 
академія харчових технологій). У 1988–1990 рр. обіймав посаду завідувача 
кафедри технології комбікормів ОТІХП, з 1990 по 1993 р. – генерального 
директора Одеського біотехнологічного інституту. З 1993 р. працює за-
ступником директора з наукової роботи Одеського НДІ стоматології і на 
громадських засадах – голова Ради НВА «Одеська біотехнологія».

У 1965 р. в Одеському медичному інституті ім. М.І. Пирогова захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Субстратная специфичность липазы 
поджелудочной железы», а у 1974 р. в Одеському державному універси-
теті ім. І.І. Мечнікова – докторську дисертацію на тему: «Травні ферменти 
слинних залоз».

Вчене званння професора присвоєно у 1980 р.
Основні наукові досягнення А.П. Левицького:

• уперше розкрив особливості гідролізу тригліцеридів панкреатичною лі-
пазою, встановив нездатність цього ферменту розщеплювати В-зв’язок 
тригліцеридів і показав, що кінцевим продуктом розщеплення жирів є 
не гліцерин, а В-моногліцериди;

• відкрив наявність у слинних залозах тварин великої кількості травних 
ферментів і висвітлив їхню роль у фізіології та патології організму;
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• довів значення протеїназної інгібіторної системи в патогенезі багатьох 
захворювань у тварин і в реалізації здатності рослин нагромаджувати 
білок та протидіяти фітоінфекції;

• уперше (разом з професором С.М. Воскресенським), ще у 1970 р. об-
ґрунтував фізіологічну й патологічну роль в організмі перекисів ліпідів 
і захисну роль антиоксидантів;

• розробив технологію отримання і впровадив у промислове виробни-
цтво низку харчових соєпродуктів, препарати адаптогенів-речовин, що 
підвищують захисні сили організму, препарат ЕКСО і зубний еліксир 
«Ексо дент», низку збагачуваних кормових добавок.
 Опублікував понад 770 наукових публікацій, зокрема 18 монографій, а 

також понад 80 винаходів (з яких близько 40 запатентовано), після 2012 р. 
ним отримано 16 патентів на корисну модель і 1 патент на винахід.

Розроблено 7 нових дієтичних добавок функціонально-профілактичного 
призначення, обґрунтовано концепції «Дисбіотичний синдром як патоге-
нетична основа неінфекційних захворювань» і «Неадекватне жирове хар-
чування».

А.П. Левицький створив першу в Україні науково-навчальну лаборато-
рію жирового харчування на базі ОНАХТ.

Підготував 21 доктора і 68 кандидатів наук.
Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН Відділення зберігання і 

переробки сільськогосподарської сировини та якості харчової продукції. 
Нагороджений знаком «Відмінник охорони здоров’я СРСР» (1976), По-

чесною грамотою Міністерства освіти України (1998), відзнакою голови 
Одеської обласної адміністрації (2003), Почесною грамотою Президії Вер-
ховної Ради України (2003), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2003).

А.П. Левицький – член спеціалізованих рад із захисту докторських 
дисертацій (Інститут стоматології, Одеський національний університет 
ім. І.І. Мечнікова (спеціальність біохімія, біотехнологія)), член Централь-
ної ради Українського біохімічного товариства, науковий редактор жур-
налу «Вісник стоматології», член республіканської проблемної комісії із 
стоматології.
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Національної академії аграрних наук України  

ЛЕНДЄЛ
Михайло

Андрійович 
(1942–2020)

Вчений у галузі аграрної економіки,  
доктор економічних наук, професор,  

член-кореспондент НААН (2002)

Народився 22 жовтня 1942 р. у с. Ракошино Мукачівського району За-
карпатської області.

У 1970 р. закінчив агрономічний факультет Львівського сільськогоспо-
дарського інституту. 

Працював першим секретарем Ужгородського райкому комсомолу 
(1965–1970), головою колгоспу «Прогрес» (1970–1977), заступником 
голови колгоспу ім. Горького (1977–1983), першим заступником голови 
Ужгородського районного агропромислового об’єднання (1983–1984), 
директором науково-дослідного радгоспу «Борець» того самого району 
(1984–1986). З 1986 р. М.А. Лендєл на науковій роботі: старший науко-
вий співробітник відділу регіональних проблем комплексного соціально-
економічного розвитку Закарпатської області Львівського відділення 
Інституту економіки АН України, провідний науковий співробітник 
Інституту регіональних досліджень НАН України (1991–1996), заступ-
ник директора з наукової роботи Закарпатського регіонального центру 
соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України (1996–
2001), професор кафедри економіки, менеджменту та маркетингу (1997), 
декан факультету міжнародних відносин Ужгородського національного 
університету (2003–2006), завідувач кафедри міжнародних економічних 
відносин (2003).

У 1981 р. в Українському науково-дослідному інституті економіки і ор-
ганізації сільського господарства захистив кандидатську дисертацію на 
тему: «Рентабельність виробництва яловичини і шляхи її підвищення (на 
прикладі колгоспів Закарпатської області)», а у 1994 р. у Львівському відді-
ленні Інституту економіки НАН України – докторську дисертацію на тему: 
«Аграрний ресурсний потенціал в умовах змішаної економіки». Старший 
науковий співробітник (1991), професор (1997).
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Основними напрямами наукової роботи є дослідження економічних 
процесів, які проходять в агропромисловому комплексі регіону, питання 
еколого-економічного та соціального розвитку Закарпаття, проблем зо-
внішньоекономічної діяльності, транскордонного співробітництва та інте-
грації економіки регіону в європейські економічні структури. М.А. Лендєл 
є учасником розробки Концепції соціально-економічного розвитку Закар-
патської області (1991), Проєкту вільної економічної зони в Закарпатті 
(1994), галузевих програм розвитку краю. Він бере безпосередню участь 
і здійснює керівництво виконан ням держбюджетних і госпдоговірних 
науково-дослідних тем, брав участь у розробці Концепції сталого розвит-
ку Закарпаття (2002), Проєкту функціонування і розбудови спеціальної 
економічної зони «Закарпаття» (2002), програм соціально-економічного 
розвитку «Закарпаття – 2004, 2006, 2009». З 1983 р. читає курси лекцій в 
Ужгородському державному університеті.

Вчений є автором 184 наукових праць, із них 21 монографія, серед яких 
8 індивідуальних, 1 навчального посібника.

Під його науковим керівництвом підготовлено 14 кандидатських і 2 док-
торські дисертації.

Обрано у 2002 р. членом-кореспондентом УААН Відділення аграр-
ної економіки і продовольства. Академік Міжнародної кадрової академії 
(2002).

За багатолітню і добросовісну працю Михайлу Андрійовичу присвоєно 
почесне звання заслуженого економіста України. Його було обрано членом 
Всеукраїнського конгресу економістів-аграрників та зовнішньої колегії 
професорів Академії наук Угорщини. Нагороджено медаллю «За трудову 
доблесть», медаллю «80 років Національної академії наук України», а та-
кож нагрудним знаком «За розвиток регіону», численними грамотами За-
карпатської обласної ради та облдержадміністрації. Але найбільшою наго-
родою були слова вдячності багатьох закарпатців, нагороджений медаллю 
(1999).

М.А. Лендєл – член спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здо-
буття наукового ступеня кандидата економічних наук на економічному фа-
культеті Ужгородського національного університету; Експертної ради ВАК 
України (2008–2010); Акредитаційної комісії Міністерства освіти, науки, 
молоді та спорту України; редколегії журналу «Науковий вісник УжНУ» – 
серія економіка та регіональні студії, заступник редактора цього журналу – 
серія міжнародні відносини; відповідальний редактор наукових збірників 
за матеріалами регіональних та міжнародних науково-практичних конфе-
ренцій; заступник голови Асоціації економістів Закарпаття.

Помер 4 листопада 2020 р.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЛИПЧУК
Василь

Васильович
Вчений у галузі економіки, управління,

доктор економічних наук,
член-корепондент НААН (2016)

Народився 1 січня 1958 р. у с. Торговиця Городенківського району Івано-
Франківської області. 

У 1979 р. закінчив Львівський сільськогосподарський інститут, вчений 
економіст-організатор сільськогосподарського виробництва.

У 1979–1981 рр. працював молодшим науковим співробітником, 1981–
1988 рр. – асистентом кафедри статистики та аналізу Львівського сільсько-
господарського інституту, доцентом (1988–1998) Львівського державного 
аграрного університету, професором (1998–2005), завідувачем (2005–2018) 
кафедри статистики та аналізу Львівського національного аграрного уні-
верситету. У 1988–1993 рр. – заступник декана економічного факультету. 
У 2002–2015 рр. за сумісництвом директор Навчально-наукового інституту 
економіки АПК Львівського НАУ. З 2018 р. і донині – професор кафедри 
історії України, економічної теорії та туризму Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – економі-
ка і планування народного господарства (сільське господарство) у 1984 р. у 
спеціалізованій вченій раді Харківського сільськогосподарського інститу-
ту імені В.В. Докучаєва. Тема дисертації: «Шляхи підвищення продуктив-
ності праці в колгоспах лісостепової зони Львівської області».

Докторську дисертацію за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського 
господарства і АПК захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту аграрної 
економіки Української академії аграрних наук у 1998 р. Тема дисертації: «Ста-
новлення і розвиток фермерських господарств в Карпатському регіоні». 

Вчене звання доцента кафедри статистики та аналізу присвоєно у 1990 р., 
професора – у 2002 р. 

У 2008 р. обраний академіком Академії наук вищої освіти України. 
У 2016 р. обраний членом-кореспондентом НААН Відділення аграрної 

економіки і продовольства.
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Відомий вчений у галузі економіки і управління. Вніс вагомий вклад у 
теорію і практику трансформації та організаційно-структурних перетво-
рень у сільському господарстві, його диверсифікації та адаптації до вимог 
Європейського союзу, соціально-економічного розвитку села та сільських 
територій, сучасних концепцій менеджменту з врахуванням європейського 
та світового досвіду.

Консультував ряд підприємств та організацій з питань стратегічного 
управління, маркетингової та комунікативної діяльності. Органам виконав-
чої влади та підприємницьким структурам передано 26 наукових розробок.

Результати своєї наукової роботи В.В. Липчук активно і ефективно ви-
користовує у навчальному процесі в ході викладання низки дисциплін, 
читаючи лекції, проводячи семінарські і практичні заняття, здійснюючи 
керівництво курсовим та дипломним проєктуванням. 

Має значний досвід роботи у спеціалізованих вчених радах (з 2002) із за-
хисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Опублікував понад 500 наукових, науково-методичних та навчальних 
праць, зокрема 19 монографій, з них одна за кордоном («Międzyorganiza-
cyjne relacje w procesach zarządzania», 2018 р.), 11 навчальних посібників, 
з яких 7 рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Серед них: 
«Маркетинг: основи теорії та практики» (2003, 2014, 2018), «Маркетин-
говий аналіз» (2010), «Маркетинг» (2012), «Маркетингові дослідження» 
(2012), «Аналіз господарської діяльності» (2015). Опублікував 240 науко-
вих статей, з яких 46 у закордонних виданнях, зокрема 5 у наукометричних 
базах Scopus та Web of Science. 

Велику увагу приділяє навчальній і методичній роботі та роботі з ви-
ховання студентів, молодих наукових кадрів через аспірантуру та студент-
ські наукові гуртки. Під його керівництвом підготовлено 18 кандидатів та 
2 докторів економічних наук. 

В.В. Липчук активно працює в напрямі промоції України на міжнародній 
арені. Один із засновників Польсько-українського фонду підтримки роз-
витку підприємництва, член міжнародного товариства «Співробітництво: 
Польща-Схід», брав участь у міжнародному проєкті «Регіональна іннова-
ційна стратегія» (Республіка Польща) та експертизі проєкту «Foresight» 
(харчова промисловість, сільське господарство, біотехнологія). За його 
участю укладено низку договорів про співпрацю між вищими навчальни-
ми закладами України і Польщі.

Обирався депутатом Жовківської районної Ради першого демокра-
тичного скликання, член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-
аграрників.

Нагороджений медаллю «За трудову відзнаку» та Почесною грамотою 
Львівської обласної адміністрації.
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ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

Народився 30 липня 1953 р. у с. Бокійма Млинівського району Рівнен-
ської області. 

У 1975 р. закінчив Львівський сільськогосподарський інститут, вчений 
агроном. Працював головним агрономом колгоспу ім. Я. Галана (1975–
1977) у с. Полтва Буського району Львівської області, молодшим науко-
вим співробітником Рівненської обласної державної сільськогосподарської 
дослідної станції (1977), с. Шубків, головним агрономом колгоспу Зоря 
(1977–1980) у с. Береги Млинівського району Рівненської області. У 1980–
1982 рр. служив у армії. Завідувач дослідним полем Львівського сіль-
ськогосподарського інституту (1982–1986), асистент (1986–1993), доцент 
(1993–2006), професор (2006–2008) кафедри рослинництва і луківництва 
Львівського державного аграрного університету. З 2008 р. і донині – завіду-
вач кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграр-
ного університету. У 1993–1996 рр. – заступник декана з науково-дослідної 
роботи, у 1996–2001 рр. за сумісництвом заступник декана агрономічного 
факультету з навчально-методичної роботи. У 2001–2012 рр. за сумісни-
цтвом директор Новаційного центру Львівського НАУ.

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.01.09 – рос-
линництво у 1989 р. у спеціалізованій вченій раді Херсонського сільсько-
господарського інституту. Тема дисертації: «Урожайність та якість зерна 
сортів озимої пшениці залежно від строків сівби, норм висіву і добрив 
за інтенсивної технології вирощування в умовах західного Лісостепу 
УРСР».

Докторську дисертацію за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво за-
хистив у спеціалізованій вченій раді Інституту землеробства УААН у 
2004 р. Тема дисертації: «Агробіологічні основи формування врожаю ози-
мої пшениці в умовах західного Лісостепу України». 

ЛИХОЧВОР
Володимир

Володимирович
Вчений у галузі рослинництва, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2013)



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

576

Вчене звання доцента кафедри рослинництва та луківництва присвоє-
но у 1994 р. З 2006 р. – професор кафедри рослинництва та луківництва 
Львівського державного аграрного університету.

У 2013 р. обраний членом-кореспондентом НААН Відділення рослин-
ництва.

Відомий вчений у галузі рослинництва. Вніс вагомий вклад у теорію і 
практику вдосконалення інтенсивних технологій вирощування основ них 
сільськогосподарських культур для умов Західного Лісостепу. Ним розро-
блено інтенсивні технології вирощування таких культур як пшениця озима 
та ріпак озимий. Зокрема, рекомендовано оптимальні та допустимі попере-
дники, детально вивчено особливості удобрення цих культур, а саме: нор-
ми і строки внесення азотних, фосфорних, калійних добрив, використання 
у системі живлення магнію, сірки та мікроелементів. Автор нових підходів 
до технології сівби пшениці та ріпаку, а саме: застосування концепції змен-
шених норм висіву, що обґрунтовуються показниками елементів структури 
врожаю. Ним розроблені і рекомендовані виробництву оптимізовані стро-
ки сівби цих культур, що базуються не на календарних строках, а виходячи 
з наявності вологи у ґрунті. Розроблено рекомендації щодо осіннього дог-
ляду за посівами, використання фунгіцидних та інсектицидних протруйни-
ків, осіннього внесення гербіцидів.

В.В. Лихочвор кваліфікований експерт-дорадник з питань технологій 
вирощування у рослинництві (зернові, олійні культури, картопля, буряк 
цукровий). Професор В.В. Лихочвор є відомим науковцем, знаним фахів-
цем високої кваліфікації.  

Голова експертної комісії факультету агротехнологій та екології. 
У 2008–2010 рр. та 2014–2018 рр. входив до складу Експертної Ради 

Державної Атестаційної комісії (ВАК, ДАК). 
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Опублікував 655 праць, зокрема 2 підручники, 11 навчальних посіб-

ників, 9 монографій, 32 книги, брошур, довідників, 390 наукових статей, 
112 тез наукових доповідей на наукових конференціях, симпозіумах і се-
мінарах, 74 праці навчально-методичного характеру (методичні вказівки і 
рекомендації щодо вивчення відповідних дисциплін), зокрема 2 програми 
навчальних курсів, рекомендованих до використання Наукметодцентром 
Мінагрополітики України. Серед них: підручники «Рослинництво» (2020) 
та «Фізіологічна роль елементів живлення та системи удобрення польових 
культур» (2021), навчальні посібники: «Рослинництво» (2002, 2004, 2010, 
2014), «Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології» (2006), «Біологічне 
рослинництво» (2004), «Лікарські рослини» (2003), «Зерновиробництво» 
(2008), «Мінеральні добрива та їх застосування» (2008, 2012), «Сільсько-
господарське дорадництво» (2007). 

Під його керівництвом захищено 14 кандидатських дисертацій, йде під-
готовка 4 докторських дисертацій.
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Національної академії аграрних наук України  

ЛІЩУК
Адольф

Іванович
(1937–2002) 

 Вчений у галузі біології та фізіології рослин, 
доктор біологічних наук, професор,  

член-кореспондент НААН (1995)

Народився 4 грудня 1937 р. у с. Мощена Ковельського району Волин-
ської області.

У 1963 р. закінчив біологічний факультет Львівського державного уні-
верситету.

Упродовж 1969–1987 рр. – молодший науковий співробітник, учений 
сек ре тар, старший науковий співробітник, керівник групи, завіду вач від-
ділу. Протягом 1981–1992 рр. – заступник директора з наукової роботи; 
1992–1999 рр. – директор, а з 1999 р. – завідувач відділу Державного Нікіт-
ського ботанічного саду (ДНБС).

У 1971 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституті рослинництва 
ім. М.І. Вавилова (м. Ленінград) захистив кандидатську дисертацію на 
тему: «Фізіологічні особливості сортів аличі на різних підщепах у зв’язку 
з їх посухостійкістю», а у 1991 р. в Інституті фізіології рослин (м. Киши-
нів) – докторську дисертацію на тему: «Фізіологія водообміну і посухо-
стійкості плодових культур». 

У 1979 р. присвоєно звання старшого наукового співробітника, у 
1998 р. – професора.

Коло наукових інтересів А.І. Ліщука включало питання біології, фізіо-
логії рослин та декоративного рослинництва.

Спрямованість наукових робіт ученого пов’язана з екологічними осно-
вами стійкості рослин до факторів навколишнього середовища, охопивши 
широке коло питань цієї наукової галузі (фізіологічна природа посухо- і 
спекостійкості, їхня генетична природа і еволюція, розробка методів діаг-
ностики на посухо- та спекостійкість генофонду плодових і декоративних 
культур, способів підвищення стійкості).

А.І. Лішук розгорнув і очолив у ДНБС та його мережі широкий спектр 
фізіологічних досліджень щодо стійкості рослин до інших типів стресових 
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факторів (низьких екстремальних температур, перенасичення вологою, 
солестійкості, імунітету до захворювань). У ході досліджень експеримен-
тальним шляхом показано можливість вивчення стійкості плодових куль-
тур до недостатнього водозабезпечення за допомогою одночасної автома-
тичної реєстрації швидкості водного току в ксилемі пагонів і параметрів 
зовнішнього середовища, що є пріоритетним у фізіо логії рослин. Знайдено 
кореляційні залежності між вищезгаданими параметрами в оптимальних 
і стресових умовах. У межах цього напряму науково обґрунтовано і роз-
роблено оригінальну методику діагностики стійкості плодових культур до 
нестачі вологи у ґрунті.

За участю А.І. Ліщука виявлено залежність стійкості різних порід і сор-
тів плодових та декоративних культур від екологічних умов з метою ви-
рішення питань селекції і сорторайонування; розроблено нові фізіологічні 
й біофізичні методи для оцінки інтродукційного і селекційного матеріалу. 
Стосовно до плодових культур розроблено і модифіковано фізіологічні та 
біофізичні методи діагностики посухо- і спекостійкості.

Опублікував 152 наукові праці, з них 7 робіт монографічного характеру 
(у співавторстві), 10 методичних рекомендацій, має патент України.

Під керівництвом ученого захищено 5 кандидатських дисертацій.
Обраний у 1995 р. членом-кореспондентом УААН. Академік Кримської 

академії наук, Петровської академії наук і мистецтв (м. Санкт-Петербург).
Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР, Почесними грамотами 

ВАСГНІЛ, УААН, Президії Верховної Ради АР Крим, лауреат Державної 
премії АР Крим.

Помер 12 червня 2002 р.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЛОБАС
Микола

Григорович 
Вчений у галузі аграрної економіки,  

доктор економічних наук,  
член-кореспондент НААН (1995)

Народився 8 березня 1951 р. у с. Пристін Куп’янського району Харків-
ської області.

У 1968 р. з золотою медаллю закінчив Куп’янську середню школу № 4 і 
вступив на економічний факультет Української сільськогосподарської ака-
демії (УСГА), який закінчив з відзнакою у 1973 р., здобувши фах ученого 
агронома-еко номіста. Наказом Міністра оборони СРСР у 1973 р. присвоє-
но військове звання лейтенант. У 1983 р. закінчив аспірантуру при Україн-
ському НДІ економіки і організації сільського господарства ім. Шліхте-
ра (м. Київ), у 1991 р. – докторантуру при Всесоюзному НДІ економіки 
сільського господарства (м. Москва).

У 1973–1978 рр. служив у Збройних силах СРСР. Упродовж 1979–
1991 рр. працював на виробництві в сільськогосподарських підприєм-
ствах, Міністерстві радгоспів УРСР, навчався в аспірантурі і докторантурі, 
працював старшим науковим співробітником і завідувачем відділу еконо-
міки в УкрНДІ землеробства, Київському обкомі КП України. Упродовж 
1992–1997 рр. працював на посадах генерального директора Науково-
виробничого акціонерного товариства (НВАТ) «Агроінком», директора 
Аграрного інституту, професора кафедри світового сільського господар-
ства і зовнішньоекономічної діяльності та завідувача кафедрою світових 
аграрних технологій НАУ (за сумісництвом). У 1998–2007 рр. – президент 
Міжнародного аграрно-промислового інвестиційного концерну (МАПІК) 
«Агропромінвест-інтернешнл», голова ради Аграрної науково-виробничої 
компанії «Агропромтехіндустрія», директор Аграрного інституту, голов-
ний редактор та видавець наукового фахового журналу «Агроінком».

Учасник ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС у 
1986 р. (категорія 2), підполковник.

У 1983 р. у Харківському сільськогосподарському інституті ім. В.В. Доку-
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чаєва захистив кандидатську дисертацію з економічних наук на тему: «Удос-
коналення пропорцій виробництва у міжгосподарських підприємствах», у 
1991 р. у Всесоюзному НДІ економіки сільського господарства – докторську 
дисертацію з економічних наук на тему: «Інтенсифікація зернового госпо-
дарства Української РСР в умовах становлення ринкових відносин» зі спеці-
альності 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним 
господарством і його галузями (сільське господарство).

У 1995 р. доктора економічних наук М.Г. Лобаса обрано членом-корес-
пондентом УААН зі спеціальності менеджмент Відділення аграрної еконо-
міки і продовольства. 

23 лютого 2017 р. йому присуджено звання Почесного доктора Націо-
нального центру «Інститут аграрної економіки».

Основними результатами 40-річної наукової і науково-виробничої ро-
боти М.Г. Лобаса є розробка концепції розвитку зернового господарства 
України на період 1991– 2005 рр. та основних напрямів його інтенсифікації 
в умовах становлення ринкових відносин, глибокі дослідження й опубліко-
вані наукові праці з приватизації власності в АПК, організації фермерських 
(селянських) господарств, виробничих і обслуговуючих кооперативів, 
орендних підрозділів, акціонерних товариств та машинно-технологічних 
станцій у сільському господарстві. В науково-дослідному Аграрному ін-
ституті НВАТ «Агроінком» і МАПІК «Агропромінвест-інтернешнл» під 
керівництвом М.Г. Лобаса розроблялися й адаптувалися, а через мережу 
МТС і агрофірм впроваджувалися у виробництво індустріальні ресурсо-, 
енерго- та вологоощадні технології вирощування сільськогосподарських 
культур на основі використання найновітніших світових зразків техніки, 
яка послідовно ставала невід’ємною складовою створюваної в Україні су-
часної системи машин для сільського господарства й АПК.

М.Г. Лобас аргументовано довів і в 2020 р. подав відповідні документи 
до центральних органів влади, депутатам Верховної Ради України про те, 
що сільські території, об’єднані територіальні громади (ОТГ), соціальна 
і виробнича сфера сільських населених пунктів зможуть успішно розви-
ватись лише за умови, що земля буде належати на праві власності сіль-
ським жителям і створеним ними ОТГ в державі. В ОТГ повинні гармоній-
но розвиватись приватні селянські і фермерські господарства, виробничі 
і обслуговуючі кооперативи, акціонерні товариства МТС, холдинги, під-
приємства з переробки сільськогосподарської продукції і торгівлі, сервіс-
ні центри, тощо. Їх успішна високорентабельна робота – головне джерело 
матеріально-технічних і фінансових ресурсів для розвитку ОТГ і сільських 
територій, гарантія економічної і продовольчої безпеки держави. 

Микола Григорович – автор понад 240 наукових праць, з них – 17 моно-
графій і 1 підручник.

Нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, УААН, 
НААН.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЛЯННИЙ
Олександр
Дмитрович

(1937–2005)

Вчений у галузі виноградарства  
та технології вирощування винограду,  

доктор сільськогосподарських наук,  
професор, член-кореспондент НААН (2002)

Народився 19 квітня 1937 р. у с. Березнегувате Березнегуватського райо-
ну Миколаївської області.

У 1959 р. закінчив агрономічний факультет Херсонського сільськогос-
подарського інституту ім. О.Д. Цюрупи. Свою трудову діяльність розпочав 
з посади агронома-виноградаря відділка. Потім обіймав посаду молодшого 
наукового співробітника Каховського опорного пункту зрошуваного вино-
градарства Українського НДІ виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїро-
ва. У 1964 р. за конкурсом був обраний старшим науковим співробітником 
опорного пункту, а в 1970 р. – завідувачем лабораторії зрошуваного вино-
градарства УкрНДІВіВ ім. В.Є.Таїрова.

У 1979 р. був призначений заступником генерального директора з нау-
кової роботи науково-виробничого об’єднання з виноградарства і вино-
робства Головпродвинпрому УРСР, яке було створено на базі УкрНДІВіВ 
ім. В.Є. Таїрова. У 1992–2003 рр. – заступник директора з наукової ро-
боти Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова. З 2003 по 
2005 р. – заступник директора з наукової роботи Національного наукового 
центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова».

У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність 
зрошення та діагностика строків поливу винограду на супіщаних ґрунтах 
Лівобережного Нижньодніпров’я» (Кримський сільськогосподар ський 
інститут ім. М.І. Калініна), у 1994 р. – докторську дисертацію на тему: 
«Технологія вирощування винограду на зрошуваних землях Південного 
Степу України» (Інститут винограду і вина «Магарач», м. Ялта). У 1978 р. 
йому було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, у 
2002 р. – професора.

О.Д. Лянний науково обґрунтував раціональні режими зрошення вино-
градників для різних екологічних зон Південного Степу України з ураху-
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ванням ґрунтово-кліматичних та гідрогеологічних умов місцевості, водо-
споживання рослин, застосованих способів поливу. У процесі досліджень 
розроблено методики вивчення розвитку кореневої системи кущів, визна-
чення строків поливу винограду за величиною фізіологічних показників 
листків. Наукові розробки вченого використовуються інститутами Укр-
діпросад і Укрдіпроводгосп при проєктуванні закладання виноградників і 
будівництва систем крапельного зрошення.

О.Д. Лянний один з перших (1964) обґрунтував та творчо впровадив ви-
сокоштамбову культуру винограду на Херсонщині, розробив технологію 
використання під виноградники малопродуктивних піщаних земель в умо-
вах зрошення.

Опублікував близько 200 наукових та науково-методичних праць, серед 
них у співавторстві 14 книг та підручник для вузів. Має два патенти на ви-
находи.

За останні десятиріччя з тематики зрошення виноградників в інституті 
захищено 4 докторські та 12 кандидатських дисертацій.

Обраний у 2002 р. членом-кореспондентом УААН. 
Неодноразово брав участь у міжнародних форумах з виноградарства. 

Знаний серед науковців Росії, Молдови, Болгарії, Угорщини, Югославії, 
Чехії, Австрії, Франції, Китаю, Італії.

О.Д. Лянний обраний дійсним членом Академії історії і філософії при-
родничих та технічних наук (1997) та Міжнародної академії виноградар-
ства і виноробства (1999), був членом експертної ради ВАК України і 
спецради із захисту докторських дисертацій. У 1988, 1991, 1994 і 2003 рр. 
очолював державну екзаменаційну комісію на факультеті плодоовочівни-
цтва і виноградарства Одеського державного сільгосп інституту та Аграр-
ного університету.

Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник Мінхарчопрому СРСР», 
медалями, грамотами та преміями.

Помер 20 жовтня 2005 р., похований у м. Одеса.
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Національної академії аграрних наук України  

МАЗОРЕНКО
Дмитро

Іванович 
Вчений у галузі землеробської механіки,  

механізації сільського господарства  
та сільгоспмашинобудування,  

кандидат технічних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (2002)

Народився майбутній вчений 11 серпня 1941 р. на Полтавщині, у с. Пус-
товійтове Глобинського району. Загальноосвітню школу закінчив із золо-
тою медаллю. Вищу освіту здобув у Харківському інституті механізації та 
електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ) за спеціальністю меха-
нізація сільського господарства, з відзнакою (1965 р.). У навчальному за-
кладі ювіляр пройшов багаторічний шлях від студента до ректора.

У 1971 р. Д.І. Мазоренко захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата технічних наук, у 1976 р. йому було присвоєно вчене 
звання доцента кафедри сільськогосподарських машин.

З 1976 по 1981 р. – завідувач кафедри деталей машин і підйомно-
транспортних машин, з 1981 по 1991 р. – проректор з навчально-виховної 
роботи ХІМЕСГ, а з 1991 по 1996 р. – перший проректор спочатку інститу-
ту, а з 1993 р. – Харківського державного технічного університету сільсько-
го господарства (ХДТУСГ).

З 1996 р. – ректор Харківського державного технічного університету 
сіль  ського господарства, а з 2004 р. по 1 жовтня 2012 р. – Харківського 
на    ціо  нального технічного університету сільського господарства імені Пет-
ра Васи ленка (ХНТУСГ).

З 2 жовтня 2012 р. і донині – Радник ректора Харківського націо-
нального технічного університету сільського господарства імені Петра 
Василенка.

У грудні 2002 р. на загальних зборах Української академії аграрних наук 
обрано членом-кореспондентом УААН Відділення механізації та електри-
фікації сільського господарства.

У період 2003–2012 рр. є Головою Асоціації працівників аграрних за-
кладів вищої освіти України.

Д.І. Мазоренко – автор понад 350 наукових праць, серед яких 23 моно-
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графії, 62 авторських свідоцтва і патентів на винаходи, 29 підручників та 
навчальних посібників. 

З його наукової школи захищено 3 докторських і 9 кандидатських ди-
сертацій.

Д.І. Мазоренко – член Громадської ради при Міністерстві освіти, нау-
ки, молоді та спорту, Науково-технічної ради при Міністерстві аграрної 
політики та продовольства України, член Правління Української асоціації 
аграрних інженерів, головний редактор ряду наукових видань, член Прав-
ління Євро-Азійської Асоціації з сільськогосподарської інженерії.

За багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів і розробок науки 
Д.І. Мазоренко відзначений високими державними, урядовими і галузеви-
ми нагородами: орден «Знак Пошани» (1976); медаль «За доблесну пра-
цю» на ознаменування 100-річчя від дня народження В.І. Леніна (1970); 
Почесна грамота Президії Верховної ради УРСР (1980); знак «Винахід-
ник СРСР» (1970); Срібна медаль ВДНГ СРСР (1990); знаки «Відмінник 
освіти України» (1992, 1999); трудова відзнака «Знак Пошани» Міністер-
ства аграрної політики України (2001); «Слобожанська слава» – Почесна 
відзнака Харківської обласної державної адміністрації (2004); Почесна 
грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським 
народом» (2005); Почесна грамота Харківської обласної державної адмі-
ністрації (2008) та низку Почесних грамот і Подяк різних рівнів. Указом 
Президента України в 1999 р. Д.І. Мазоренку присвоєно почесне звання 
«Заслужений працівник освіти України». Постановою Президії Інженер-
ної академії України за видатний внесок у розвиток науки і техніки та 
інженерної справи Д.І. Мазоренка нагороджено Срібною медаллю імені 
А.М. Підгорного (2010), Почесна відзнака Української академії аграрних 
наук (2011); знак «Ушинський К.Д.» Національної академії педагогічних 
наук України (2011); відзнака навчально-методичних установ цивільного 
захисту (2011); орден «Інженерна слава» Міжнародного наукового та ін-
женерного співтовариства (2011); знак Відмінник аграрної освіти та науки 
(2011); Почесний знак Федерації професійних спілок України «За розвиток 
соціального партнерства» (2011).

Д.І. Мазоренко перебуває в невпинному пошуку новацій, користується 
безперечним авторитетом у державницьких, наукових, освітянських струк-
турах, у своєму університетському колективі, йому притаманні величез-
на працездатність, надзвичайна скромність, наполегливість у досягненні 
мети, вміння повести за собою колег, студентів до досягнення нових тру-
дових звершень.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

МАЙДЕБУРА
Володимир

Ілліч
(1936–2018)

Вчений у галузі садівництва,
доктор сільськогосподарських наук,

професор, член-кореспондент НААН (1990)

Народився 14 березня 1936 р. у с. Горошків Тетіївського району Київ-
ської області.

У 1954 р. закінчив зооветеринарне відділення Мироцького сільськогос-
подарського технікуму, а у 1963 р. – агрономічний факультет Кримського 
сільськогосподарського інституту (м. Сімферополь).

Працював ветеринарним фельдшером колгоспу ім. Шевченка Тетіївсько-
го району Київської області (1954–1955), головним агрономом колгоспу 
«Заповіт Леніна» Джанкойського району (1963–1964), секретарем облас-
ного комітету ЛКСМУ (1964–1966). Упродовж 1966–1969 рр. – аспірант на 
кафедрі плодівництва Української сільськогосподарської академії; 1969–
1972 рр. – старший науковий співробітник, завідувач лабораторії агрохімії 
і фізіології Кримської дослідної станції садівництва; 1972–1976 рр. – на-
чальник управління науки Головплодвинпрому УРСР. Упродовж 1976–
1978 рр. – заступник директора.

У 1978–1986 рр. – директор Українського науково-дослідного інституту 
садівництва та генеральний директор Науково-виробничого плодорозсад-
ницького об’єднання. З 1978 по 2000 р. – завідувач відділу освоєння піс-
ків та малопродуктивних земель Інституту садівництва УААН (м. Київ, 
смт Новосілки). З 1993 р. – генеральний директор спільного акціонерного 
товариства «Укрсадінвест», з 2000 р. – головний науковий спів робітник Ін-
ституту садівництва УААН.

У 1969 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Вплив мінеральних добрив на ріст і плодо-
ношення яблуні в умовах Південного Полісся України», а у 1984 р. – у 
Плодо овочевому інституті (м. Мічурінськ) – докторську дисертацію на 
тему: «Основи підвищення продуктивності яблуні і груші в Криму».

У 1988 р. присвоєно вчене звання професора.
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Коло наукових інтересів В.І. Майдебури включає селекцію абрикоса і 
технологію вирощування плодових культур. За його участю розроблено 
прогресивні технології вирощування саджанців плодових та ягідних куль-
тур у теплицях і відкритому ґрунті, розроблено технологію окультурення 
пісків та малопродуктивних земель під сади і ягідники, вивчено особливос-
ті живлення плодових культур в умовах гідропоніки, розроблено методики 
вивчення продуктивності фотосинтезу на основі виносу елементів живлен-
ня, виведено досить зимостійкі форми абрикоса ранніх строків дозрівання, 
які щороку плодоносять в умовах Лісостепу і Південного Полісся, вивчено 
вплив насіннєвих та клонових підщеп на формування генеративних орга-
нів, плодів, їхню якість і зберігання у звичайних холодильниках та в регу-
льованому газовому середовищі.

Під керівництвом В.І. Майдебури розроблено методики і проведено ши-
рокі стаціонарні польові, вегетаційні та лабораторні дослідження щодо ви-
користання малопродуктивних земель, непридатних під польові культури. 
Під його керівництвом закладено понад 15 тис. га садів.

Опублікував понад 250 наукових праць, зокрема 4 книги, 7 монографій, 
має 9 авторських свідоцтв на винаходи.

Під керівництвом В.І. Майдебури захищено 6 докторських та 53 канди-
датських дисертацій.

Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН Відділення рослинни-
цтва.

В.І. Майдебурою було встановлено наукові зв’язки з ученими Болгарії, 
Німеччини, Росії, Молдови, Чехії, Туреччини, Югославії.

Нагороджений двома медалями та Почесною Грамотою Президії Вер-
ховної Ради УРСР.

Помер 1 березня 2018 р.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

МАКАР
Іван

Арсентійович
(1931–2011)

Вчений у галузі фізіології і біохімії тварин,  
доктор біологічних наук, професор,  

член-кореспондент НААН (1990)

Народився 16 травня 1931 р. у с. Береги Самбірського району Львівської 
області.

У 1954 р. закінчив Львівський зооветеринарний інститут. Протягом 
1957–1961 рр. – навчання в аспірантурі Науково-дослідного інституту 
земле робства і тваринництва західних районів УРСР.

Упродовж 1961–1964 рр. – старший науковий співробітник лабораторії 
обміну речовин Українського науково-дослідного інституту фізіології і біо-
хімії тварин, надалі – заступник директора з наукової роботи цього інсти-
туту. З грудня 1965 р. – старший науковий співробітник лабораторії обміну 
речовин. З утворенням у січні 1970 р. лабораторії біохімічних основ вовно-
утворення до серпня 1997 р. – завідувач; 1997– 2000 р. – завідувач лабора-
торії технології вівчарства й біохімічних основ вовноутворення Інституту 
землеробства і біології тварин УААН; з 2001 р. – головний науковий спів-
робітник цієї лабораторії.

У 1961 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив згодову-
вання сульфату натрію на хімічний склад, фізичні властивості, настриги 
вовни та живу масу овець», а у 1971 р. – докторську дисертацію на тему: 
«Вплив азотових і сірковмісних сполук на обмінні процеси в організмі 
овець у зв’язку з вовноутворенням». 

Вчене звання професора присвоєно у 1982 р.
У коло наукових інтересів І.А. Макара входили: біохімічні аспекти 

вовно утворення у овець, морфогенез та меланогенез волоса, синтез керати-
ну вовни, її структура, хімічний склад та фізичні показники, взаємозв’язок 
обміну речовин у шкірі з процесами вовноутворення та механізми регуля-
ції їх, формування високоякісної вовни, питання генетики і селекції овець, 
їхньої годівлі та утримання.

Опрацьовано теоретичні основи процесів вовноутворення, що ґрунту-
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ються на виявлених закономірностях взаємозв’язку рівня і спрямованос-
ті обмінних процесів у шкірі з ростом, структурою, хімічним складом і 
фізичними властивостями вовни. Вперше показано, що заключний етап 
формування кератину проходить в аеробних умовах. З’ясовано, що меха-
нізм патологічного стоншення вовни («голодна тонина») пов’язаний з по-
рушенням синтезу багатих на сірку білків у волосяних фолікулах, а пожов-
тіння волокон – з процесами окислення та гідролізу жиропоту. Розроблено 
і впроваджено у практику рецепти високоефективної мінеральної суміші 
для овець. Розроблено рецепти мінеральних сумішей для овець різних ре-
гіонів України.

І.А. Макар був одним з авторів української гірськокарпатської породи 
овець і нового породного типу закарпатських тонкорунних овець.

Опублікував понад 380 наукових праць, у тому числі 3 монографії, 1 
навчальний посібник, 20 методичних і практичних рекомендацій. Мав 6 
авторських свідоцтв, декларативний патент України.

Під керівництвом вченого підготовлено і захищено 27 кандидатських 
дисертацій та 2 докторські.

Обраний у 1990 р. членом-кореспондентом УААН.
І.А. Макар був учасником міжнародних і українських конференцій, 

з’їздів та конгресів з біохімії сільськогосподарських тварин.
Мав почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України (1995). 

Нагороджений орденом «Знак Пошани» і медаллю. Відзначений Почесни-
ми грамотами Міністерства сільського господарства України та НААН.

Помер 10 квітня 2011 р.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

МАКАРЕНКО
Петро

Миколайович 
Вчений у галузі аграрної економіки,  

доктор економічних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (2007)

Народився 9 липня 1949 р. у с. Новопетрівка Магдалинівського району 
Дніпропетровської області.

У 1972 р. закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут 
за фахом економіка і організація сільського господарства. Працював з лю-
того 1972 р. начальником планового відділу Межівського районного управ-
ління сільського господарства Дніпропетровської області. 

З грудня 1973 р. по липень 2010 р. трудова і наукова діяльність пов’язана 
з Дніпропетровським державним аграрним університетом, де працював 
старшим науковим співробітником, асистентом, доцентом, завідувачем ка-
федри (1988–2010), проректором з наукової роботи (2004–2010).

З 2010 р. і дотепер П.М. Макаренко є завідувачем кафедри економіки 
підприємства Полтавської державної аграрної академії. У 1977–1978 рр. – 
аспірант цільової аспірантури Харківського сільськогосподарського ін-
ституту ім. В.В. Докучаєва, де в лютому 1979 р. захистив кандидатську 
дисертацію на тему: «Удосконалення перспективного планування сіль-
ськогосподарських підприємств в умовах поглиблення спеціалізації і між-
господарської кооперації».

У жовтні 1999 р. у Харківському державному економічному університеті 
захистив докторську дисертацію на тему: «Організація і економічний ме-
ханізм адаптації аграрного господарювання до ринково-підприємницького 
середовища».

З 2000 р. – доктор економічних наук за спеціальністю підприємництво, 
менеджмент та маркетинг.

Наукова діяльність та публікації присвячено питанням економічної тео-
рії і аграрної економіки.

Починаючи з 1991 р. обґрунтовувалися і розроблялися концептуальні за-
сади ринкової моделі аграрної економіки, її організаційно-правових форм 
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та механізмів регулювання. Запропоновано розробки з проблеми адаптації 
підприємств аграрного сектору до ринково-підприємницького середовища 
та механізми дії в ньому ринку і держави; окремі аспекти концептуальних 
засад теорії економічної діяльності держави в ринковій економіці; відно-
син власності і форм господарювання в ринкових умовах; закономірнос-
тей розвитку економічних систем, генезису ринкового господарювання, 
загост рення його суперечностей та необхідності переходу до одержавленої 
моделі економіки ринкового типу.

У творчому науковому доробку вченого понад 170 опублікованих праць, 
у тому числі 18 монографій. Поряд з науковою роботою плідно займається 
навчально-педагогічною діяльністю. Створено сучасні методичні матеріа-
ли для спеціалістів та магістрів з економіки. 

Опублікував 10 навчальних посібників, із яких 7 мають гриф Міністер-
ства освіти та науки або Міністерства аграрної політики та продовольства 
України. Має до 30 рекомендацій, брошур, методичних розробок. Сфор-
мував сучасну наукову школу економістів-аграрників, виконує масштабну 
роботу з підготовки докторів і кандидатів наук.

Під науковим консультуванням та керівництвом захистились відповідно 
5 докторів та 85 кандидатів наук.

Обрано у 2007 р. членом-кореспондентом УААН Відділення аграрної 
економіки і продовольства. Присвоєно почесне звання заслуженого пра-
цівника освіти України (2002), нагороджено знаками «Відмінник освіти 
України» (2008) та «Знаком Пошани» (2001).

Дійсний член Академії економічних наук України (2004), Академії 
наук економічної кібернетики (2002), Академії наук вищої освіти України 
(2006), Міжнародної академії економіки і екотехнологій (2007).
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

МАЛИНОВСЬКА 
Ірина

Михайлівна
Вчений у галузі ґрунтової  

і сільськогосподарської мікробіології,
доктор сільськогосподарських наук, 

член-кореспондент НААН (2020)

І.М. Малиновська народилася 19 листопада 1960 р. у с. Дубовочка Ка-
мишинського району Волгоградської області (РФ).

У 1983 р. із відзнакою закінчила біологічний факультет Саратовського 
університету. З 1984 по 1988 р. навчалася в аспірантурі Інституту мікробіо-
логії і вірусології НАН України (м. Київ). У 1989 р. у спецраді Інституту 
мікробіології і вірусології НАН України захистила кандидатську дисерта-
цію і здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальніс-
тю 00.03.07 – мікробіологія. З 1988 по 1994 р. працювала науковим співро-
бітником Інституту мікробіології і вірусології НАН України, від 1994 – в 
Інституті землеробства УААН. 

З 1995 по 1998 р. вчилася у докторантурі Інституту землеробства УААН. 
У 2003 р. у спеціалізованій раді при Інституті агроекології УААН успіш-
но захистила докторську дисертацію на тему: «Агроекологічні основи 
мікробіологічної трансформації біогенних елементів ґрунту» (спеціаль-
ність 03.00.16 – екологія). З 2006 по 2013 р. – професор кафедри біотех-
нології Національного авіаційного університету (за сумісництвом). У 
2015–2016 рр. – завідувач відділу сільськогосподарської мікробіології та 
фізіології рослин ННЦ «Інститут землеробства НААН». З 2003 по 2012 р. 
І.М. Мали новська працювала головним науковим співробітником лабора-
торії ґрунтової мікробіології, в цей час працює головним науковим співро-
бітником відділу агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології Національ-
ного наукового центру «Інститут землеробства НААН».

Звання старшого наукового співробітника присвоєно вченою радою Ін-
ституту землеробства УААН 28 грудня 1996 р. за спеціальністю мікробіо-
логія. Обрана до складу членом-кореспондентом Національної академії 
аграрних наук України Відділення землеробства, меліорації та механізації 
15 жовтня 2020 р.
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І.М. Малиновська є відомим вченим у галузі ґрунтової і сільськогоспо-
дарської мікробіології. Нею досліджений механізм розчинення мінералів 
і важкодоступних сполук біогенних елементів ґрунтовими мікроорганіз-
мами. Доведено, що основою деструктивної активності фосфатмобілізу-
вальних мікроорганізмів є комплекс бактеріальних екзополісахаридів з 
вторинними метаболітами. На основі теоретичних досліджень створено 
бактеріальний препарат поліфункціональної дії для поліпшення мінераль-
ного живлення рослин зернобобових культур – «Фосфонітрагін». 

І.М. Малиновська досліджує також закономірності формування мікроб-
них угруповань ґрунтів різного типу та різноцільового використання. 
Встановлено, що екстенсивне використання ґрунтів призводить до деста-
білізації мікробних угруповань, посиленню процесів мінералізації гумусу 
та загальної органічної речовини, накопиченню фітотоксичних речовин. 

Створено систему діагностичних показників на ефективну родючість сі-
рого лісового ґрунту, яка включає чисельність амоніфікаторів, іммобіліза-
торів мінерального азоту, олігонітрофілів, денітрифікаторів, целюлозоруй-
нівних, автохтонних, кислотоутворювальних і полісахаридсинтезувальних 
мікроорганізмів, педотрофів, мікроміцетів, актиноміцетів, мобілізаторів 
мінеральних фосфатів, меланінсинтезувальних мікроміцетів та їх питомий 
вміст у загальній кількості мікроміцетів; фізіолого-біохімічну активність 
клітин мікроорганізмів безпосередньо у ґрунті; загальну чисельність мі-
кроорганізмів, сумарну біологічну активність ґрунту; індекс педотрофнос-
ті та показники фітотоксичності. Вперше встановлено, що ефективна ро-
дючість сірого лісового ґрунту істотно корелює зі стабільністю мікробних 
угруповань, яка описується кількістю значимих кореляційних зв’язків між 
окремими групами мікроорганізмів. 

Уперше встановлено, що заорювання побічної продукції рослинництва 
призводить до інтенсифікування синтезу складових компонентів гумусо-
вих молекул – меланоїдних пігментів, особливо за внесення полуторної і 
подвійної дози мінеральних добрив, що співпадає із результатами аналізу 
вмісту гумусу у ґрунті цих варіантів.

За період наукової діяльності (1985–2021) І.М. Малиновською опублі-
кована 221 наукова праця, з яких 5 патентів, 1 підручник, 2 лабораторних 
практикуму, 166 публікацій у фахових періодичних виданнях, 32 публі-
кації у періодичних виданнях, що входять до наукометричних баз Index 
Copernicus, РИНЦ та ін., 1 публікація у періодичному виданні, що входить 
до наукометричної бази Web of Science. 

І.М. Малиновська є керівником навчальної програми аспірантів з дис-
ципліни 201 – агрономія за спеціалізацією екологія.

Під її керівництвом захищені 2 дисертаційні роботи, одна пройшла по-
передній захист, ведеться підготовка 1 аспіранта. 
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

МАМЕНКО
Олексій

Михайлович 
Вчений у галузі годівлі тварин,  

технології виробництва продуктів  
тваринництва та екології,  

доктор сільськогосподарських наук, 
професор, член-кореспондент НААН (1995)

Народився 25 березня 1941 р. у с. Топилівка Чигиринського району Чер-
каської області.

У 1959 р. закінчив Златопільський зоотехнічний технікум Черкаської 
області (молодший зоотехнік) і у 1968 р. – Українську сільськогосподар-
ську академію (нині – Національний університет біоресурсів і природо-
користування України) за фахом зоотехнік. 

Працював на виробництві старшим зоотехніком колгоспу «Вітчизна» 
с. Іванівка (1959), головним зоотехніком колгоспу ім. Карла Маркса (1960) 
та головним зоотехніком і секретарем парткому колгоспу ім. Куйбишева 
(1964–1965) Чигиринського району Черкаської області. Після закінчення 
навчання (1968–1970) працював стажистом кафедри спецзоотехнії, (1970–
1971) навчався в аспірантурі,

У 1971–1975 рр. працював науковим співробітником та завідувачем ла-
бораторії дослідної станції м’ясного скотарства УСГА (1971–1975), завіду-
вав Київською лабораторією НДІТЛіП УРСР (1976–1994).

Упродовж 1995–1998 рр. – директор Інституту тваринництва.
У 1995 р. його обрано членом-кореспондентом УААН Відділення нау-

кового забезпечення трансферу інновацій. У 1995–1996 рр. – академік-
секретар Відділення тваринництва УААН.

У 2000 р. – завідувач кафедри прикладної екології Харківської держав-
ної зооветеринарної академії ім. О.А. Колєсова (до 2001 р. – ХЗВІ).

У 1973 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: «Особливості та закономірності росту та 
розвитку бичків і телиць чорно-рябої породи в перші 15 місяців постна-
тального онтогенезу».

У 1993 р. в Інституті тваринництва УААН – докторську дисертацію 
на тему: «Особливості формування м’ясної продуктивності молодняку 
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великої рогатої худоби і виробництва яловичини в екстремальних ситуа-
ціях».

Значна частина досліджень вченого стосувалася чорнобильської тема-
тики.

Доктор наук з 1993 р., професор з 2001 р.
О.М. Маменко є засновником нового напряму в науці, що стосується про-

дуктивного функціонування тварин у несприятливих умовах середовища.
Під його керівництвом виконано дослідження, котрі є першими у світо-

вій практиці з питань екологічної безпеки у тваринництві 
Опублікував понад 700 наукових праць, з них 50 монографій (книги, 

нав чальні та методичні посібники), має 19 авторських винаходів, патен-
тів (державних стандартів та норм технологічного проєктування), 90 ро-
біт опублікував за кордоном, крім того 8 англійською мовою, виграв грант 
ЄС з екобезпеки, був науковим керівником багатьох державних науково-
технічних програм, головним редактором збірників наукових праць. 

За вагомий особистий внесок у розвиток науки і техніки у 1984 р. 
нагороджений Почесною грамотою Президії Південного відділення 
ВАСГНІЛ і у 1991 р. – Почесною грамотою Київської обласної державної 
адміністрації, Почесною грамотою Харківської обласної державної 
адміністрації (1998, 2001), Почесною грамотою Президії НААН (2006, 2011), 
у номінації «Монографії» на форумі «Освіта, наука, виробництво – шляхи 
інтеграції» (м. Харків, березень 2002 р.) за монографію «Формирование, 
прогнозирование и методы оценки качества мясной продукции животных» 
нагороджений дипломом, у травні 2002 р. за особисті досягнення в галузі 
науки, вагомий внесок у розв’язання науково-технічних та соціально-
економічних проблем Харківської області О.М. Маменку було призначено 
іменну стипендію імені Олексія Никаноровича Соколовського з врученням 
диплому ХОДА; він нагороджений трьома медалями та почесним орденом 
ХЗВІ «Захист, завзятість, винахідливість, інтелект».

Прізвище О.М. Маменка занесено до книги видатних людей «Хто є хто 
в Україні», «Імена України», нагороджений Почесною відзнакою УААН 
(2006), медалями та орденом «За творчі здобутки» ІІІ, ІІ і І ступенів та 
присвоєно звання «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеня (2007), 
«Знаком Пошани» (2008), нагрудним знаком «За вагомий внесок у роз-
виток освіти» (2011), є почесним професором ХДЗВА (2006), Донського 
ДАУ (2011) та Брянської ДАА (2011), учасник ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС («А», 2-га категорія), Почесною Грамотою НААН (2016), медаль 
«За інноваційні впровадження в освіту» (2016), медаль «Єдність, гідність, 
незалежність» (2016), Кращий викладач професійно орієнтованих дисцип-
лін за результатами конкурсу викладачів Харківщини (2017), Пам’ятною 
медаллю «100 років Національній академії аграрних наук України» (2019), 
Почесною Грамотою НААН (2021).
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ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

МАНДИГРА
Микола 

Станіславович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,  

доктор ветеринарних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (2002)

Народився 23 серпня 1945 р. на Вінниччині у с. Чемериси Барські Бар-
ського району. 

У 1971 р. закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут за 
спеціальністю ветеринарія. 1971–1972 рр. за направленням обіймав поса-
ду лікаря – гематолога племрадгоспу «Більшовик» (с. Високе Мелітополь-
ського р-ну). 1972–1975 рр. – аспірант кафедри епізоотології Білоцерків-
ського сільськогосподарського інституту, а потім обіймав посади асистента 
(1975–1984) і доцента (1984–1987) цієї самої кафедри. У 1987 р. за конкур-
сом призначений на посаду старшого наукового співробітника Рівненської 
науково-дослідної ветеринарної станції, згодом – завідувача лабораторії 
(1988), а із 1989 по 2013 р. – директор станції реорганізованої в Інститут 
епізоотології НААН. 

Він брав участь у відкритті спеціальності водні біоресурси у Національ-
ному університеті водного господарства та природокористування, де упро-
довж шести років очолював кафедру «Водні біоресурси».

Із 2013 р. обраний на посаду академіка-секретаря Відділення ветеринар-
ної медицини НААН.

У 1975 р. у Білоцерківському сільськогосподарському інституті захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Некоторые вопросы эпизоотологии и 
бласттрансформация лимфоцитов крупного рогатого скота при лейкозе». 
У 2000 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Епізоотологічний мо-
ніторинг лейкозу великої рогатої худоби в Україні та заходи боротьби з 
ним».

У 2003 р. отримав вчене звання професора за спеціальністю епізоотоло-
гія та інфекційна патологія.

У 2002 р. обраний членом-кореспондентом НААН.
Наукова та організаційна діяльність Миколи Мандигри характеризуєть-
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ся багатогранністю наукового пошуку. Основним напрямом його наукової 
діяльності є вивчення епізоотичного та інфекційного процесів за лейкозу 
великої рогатої худоби (ВРХ). 

Ним уперше в Україні вивчено закономірності просторово-часового роз-
повсюдження лейкозу ВРХ, охарактеризовано напруженість епізоотичного 
процесу, а також показано основні шляхи виділення вірусу лейкозу (ВЛ) 
ВРХ із організму хворих тварин та шляхи передачі збудника. Встановлено, 
що розповсюдження лейкозу не зумовлено дією понадфонованого опро-
мінення радіонуклідами в зоні аварії ЧАЕС. Експериментально доведено, 
що ВРХ незалежно від породи, віку, годівлі, утримання, дії понадфоново-
го опромінення радіонуклідами однаково чутлива до ВЛ за умов паренте-
рального його введення. Розроблено теоретичне та експериментальне об-
ґрунтування різних систем протилейкозних заходів, зокрема прискореного 
методу, що дало змогу запровадити в Україні широкомасштабний контроль 
епізоотичної ситуації, різко знизити інфікованість тварин ВЛ ВРХ та забез-
печити повне оздоровлення восьми областей України.

Результати багаторічних наукових досліджень були основою за форму-
вання та розроблення п’ятирічних планів заходів для оздоровлення вели-
кої рогатої худоби господарств України від лейкозу, офіційних інструкцій 
з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу; реко-
мендацій з питань селекції ВРХ на стійкість щодо лейкозу.

М.С. Мандигрою вперше в Україні започатковане використання мас-
спектрометрії з метою теоретичного обґрунтування багатокомпонентних 
лікувально-профілактичних засобів для ветеринарної медицини, що дало 
можливість створити банк мас-спектрів понад 350 біологічно активних речо-
вин, налагодити технологію випуску близько 100 ветеринарних препаратів.

Про плідність його наукової роботи свідчать 470 наукових праць, з яких 
14 монографій та брошур, 186 статей у провідних фахових виданнях Украї-
ни, 70 зарубіжних виданнях і 30 патентах. Він співавтор 24 методичних 
рекомендацій, 10 інструкцій по боротьбі з інфекційними та паразитарними 
захворюваннями, 16 технічних умов, 4 загальнодержавних планів осно-
вних заходів щодо боротьби з інфекційними захворюваннями, 3 стандартів 
організації.

Під його керівництвом захищено 2 докторські та 8 кандидатських ди-
сертацій, зокрема 1 докторська та 5 кандидатських дисертацій з проблем 
лейкозу великої рогатої худоби.

М.С. Мандигра нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани» 
Міністерства аграрної політики України, грамотами різних рівней, а 
у 2004 р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України». У 2010 р. отримав диплом Асоціації спеціалістів ветеринарної 
медицини України «За вклад у науку». Лауреат Державної премії Украї-
ни в галузі науки і техніки (2016), нагороджений орденом «За заслуги» 
ІІІ ступеня (2017).
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Національної академії аграрних наук України  

МАРТИН 
Андрій

Геннадійович
Вчений у галузі з питань землеустрою,  

економіки землекористування, оцінки земель, 
земельного кадастру, земельного права,  

доктор економічних наук, 
член-кореспондент НААН (2020)

Народився 30 грудня 1978 р. у м. Києві. 
У 2000 р. закінчив із відзнакою Національний аграрний університет за спе-

ціальністю землевпорядкування та кадастр та отримав кваліфікацію інженера-
землевпорядника. У 2007 р. закінчив Національний аграрний університет за 
спеціальністю правознавство та отримав кваліфікацію спеціаліста права. 

У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандида-
та економічних наук на тему: «Еколого-економічна оптимізація структури 
земельних угідь Полтавської області». У 2012 р. присвоєно звання доцента 
кафедри землевпорядного проєктування. У 2013 р. захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Регулю-
вання ринку земель в Україні». 

З 2000 по 2006 р. пройшов шлях від інженера до заступника директора 
з наукової роботи Головного науково-дослідного та проєктного інституту 
землеустрою. Працював заступником директора з технічних питань Про-
єкту Світового банку «Видача державних актів на право власності на зем-
лю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру». 

З 2006 р. – доцент, завідувач кафедри землевпорядного проєктування 
факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. 

У 2020 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії аграр-
них наук України за спеціальністю публічне управління та адмініструван-
ня (інноваційний розвиток земельних відносин). 

Проходив програми професійного навчання у галузі земельних відно-
син у Польщі, Німеччині, Франції та США. Учасник програм академічних 
обмінів у Польщі та Туреччині.

Відомий фахівець з питань землеустрою, економіки землекористуван-
ня, оцінки земель, земельного кадастру, дозвільної системи та земельного 
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права. Розробник та співрозробник багатьох нормативно-правових актів з 
питань земельних відносин, зокрема законодавства щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності, порядку проведення земель-
них торгів у формі аукціону, регулювання господарської діяльності з про-
ведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт, методики визначен-
ня розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних 
ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, 
зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального до-
зволу, порядку визначення розміру збитків, завданих унаслідок непрове-
дення робіт з рекультивації порушених земель, методик нормативної гро-
шової оцінки земель сільськогосподарського та несільськогосподарського 
призначення, переліку особливо цінних груп ґрунтів, методики визначення 
розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресур-
сів через порушення природоохоронного законодавства. 

Член редколегій науково-практичних журналів «Землевпорядний віс-
ник», «Вісник аграрної науки», «Землеустрій та кадастр», «Землеустрій, 
кадастр і моніторинг земель». 

А.Г. Мартин автор та співавтор понад 242 наукових публікацій, зокрема 
12 монографій та 37 навчально-методичних видань з питань землеустрою, 
територіального планування, оцінки земель, земельного кадастру, земель-
ного права та охорони земель. 

Підготував 12 кандидатів наук.
Член Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних 

ділянок, член Екзаменаційної комісії з проведення кваліфікаційних іспи-
тів на отримання кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення зе-
мельних торгів. Включався до складу Кваліфікаційної комісії Державного 
агентства земельних ресурсів України, Експертно-апеляційної ради при 
Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підпри-
ємництва. Член Громадської ради Міністерства регіонального розвитку та 
будівництва України. Консультант Програми розвитку ООН, Агенції США 
із міжнародного розвитку, Організації із економічного розвитку та співро-
бітництва (OECD) тощо. 

Член правління та експертної ради саморегулювальної організації оці-
нювачів ВГО «Спілка оцінювачів землі», заступник Голови Ради Асоціації 
«Земельна спілка України», член правління ВГО «Спілка землевпорядни-
ків України», член Українського товариства геодезії та картографії. 

Нагороджений у 2006 р. Почесною грамотою Держкомзему України; ві-
домчою відзнакою «Почесний землевпорядник України» (2011); Подякою 
Міністерства освіти та науки України (2018); Почесною грамотою Верхов-
ної Ради України за особливі заслуги перед Українським народом (2020). 
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Національної академії аграрних наук України  

МАСЛО 
Іван 

Павлович 
(1937–2010)

 Вчений у галузі механізації 
сільськогосподарського виробництва, 
кандидат технічних наук, професор, 

член-кореспондент НААН (1990)

Народився 5 листопада 1937 р. у с. Погреби Драбівського району Чер-
каської області.

У 1960 р. закінчив факультет механізації сільського господарства Україн-
ської сільськогосподарської академії.

Упродовж 1960–1965 рр. – інженер-контролер, завідувач майстерні, го-
лов  ний інженер та керуючий відділенням райсільгосптехніки в Черкаській 
області. Протягом 1965–1968 рр. – аспірант; 1968–1973 рр. – молодший, 
стар ший науковий співробітник; 1973–1979 рр. – заступник директора з 
наукової роботи Українського науково-дослідного інституту механізації та 
електри фікації сільського господарства. У 1979–2000 рр. – дирек тор, а з 
2000 р. – завідувач відділу Інституту механізації та електрифікації сіль-
ського господарства УААН.

У 1971 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Дослідження процесу обробки насіння за-
хисними препаратами у вертикальному замкнутому повітряному потоці». 
У 1974 р. вченому присвоєно звання старшого наукового співробітника, а 
у 1997 р. – професора.

І.П. Масло був висококваліфікованим спеціалістом у галузі механізації 
сільськогосподарського виробництва. До кола його наукових інтересів вхо-
дять питання розробки механізованих технологічних процесів виробництва 
сільськогосподарської продукції, створення нових конкурентоспроможних 
машин та обґрунтування методів їхнього ефективного використання.

Під його керівництвом і за безпосередньою участю розроблено та ши-
роко застосовано системний аналіз для вирішення складних інженерних 
завдань з механізації сільськогосподарського виробництва, проведено 
значну роботу із вивчення провідними науковими співробітниками та 
молодими спеціалістами нових методів, завдяки чому скорочувалися тер-
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міни виконання досліджень та підвищувалась економічна ефективність 
розробок.

І.П. Масло був одним з ініціаторів і виконавців розробки «Національної 
програми виробництва технологічних комплексів і устаткування для сіль-
ського господарства, харчової та переробної промисловості», відповідно до 
якої вирішено питання з конструювання та освоєння машинобудівниками 
України ґрунтообробних знарядь, більш досконалої техніки для внесення 
добрив, сівби та захисту рослин, збирання і післязбиральної обробки зер-
на. Багато зусиль він докладав до створення вітчизняного зернозбирально-
го комбайна. За його безпосередньою участю розроблено «Державну про-
граму енергозбереження в сільському господарстві України».

Опублікував понад 170 наукових праць, у тому числі 10 монографій. 
Має 48 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Підготував 7 кандидатів технічних наук.
Обраний у 1990 р. членом-кореспондентом УААН.
І.П. Масло – дійсний член Академії інженерних наук України (1997). 

Вчений постійно працював у редакційних колегіях багатьох провідних 
журналів аграрної техніки, плідно поєднував наукову роботу з підготов-
кою наукових кадрів через аспірантуру ІМЕСГ та інженерних у НАУ. Він 
активно співпрацював з фахівцями зарубіжних країн у галузі механізації 
сільського господарства, проводив активну громадську роботу і постійно 
обирався депутатом обласної чи районної рад народних депутатів.

Нагороджений двома медалями, дипломами ВДНГ СРСР та УРСР, Гра-
мотою Президії Верховної Ради УРСР (1980). Присвоєно почесне звання 
заслуженого працівника сільського господарства України (1997), лауреат 
Премії УААН «За видатні досягнення в науці» (1995) та Державної премії 
України в галузі науки і техніки (2000).

Помер 4 травня 2010 р.



601

Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

МЕЛКОНЯН
Місак

Вагаршакович
(1938–2008)

 Вчений у галузі селекції та генетики винограду, 
доктор біологічних наук, професор,  

член-кореспондент НААН (2002)

Народився 13 березня 1938 р. у с. Цебельда Гульрипшського району Аб-
хазької АРСР.

У 1963 р. закінчив факультет виноградарства і плодоовочівництва Вір-
менського сільськогосподарського інституту.

Упродовж 1960–1963 рр. – директор Сільськогосподарського техніку-
му при Вірменському сільськогосподарському інституті. У 1963–1985 рр. 
працював у Вірменському НДІ виноградарства, виноробства і плодівни-
цтва, пройшовши шлях від лаборанта до директора інституту. Протягом 
1985–1987 рр. – генеральний директор Республіканського промислового 
об’єднання «Вірмспоживспілка», 1987–1990 рр. – генеральний директор 
Ечміадзінського комбінату «Звартноц», а потім завідувач відділу агропро-
мислових галузей Ради Міністрів Республіки Вірменія. З 1994 р. працював 
в Інституті виноградарства і вина «Магарач» на посаді завідувача відділу 
селекції, генетики винограду та ампелографії.

У 1969 р. у Вірменському НДІ виноградарства, виноробства і пло-
дівництва захистив кандидатську дисертацію на тему: «Успадкування 
властивості високої цукристості в гібридному потомстві винограду», у 
1980 р. на спеціалізованій раді Інституту загальної генетики АН СРСР –  
докторську дисертацію на тему: «Гетерозис у винограду».

М.В. Мелконян – видатний вчений у галузі генетики та селекції ви-
нограду. Він уперше у світовій практиці селекції винограду вивчив гене-
тику успадкування біологічно активних речовин і ряду елементів у гіб-
ридному потомстві винограду, а також ступінь виявлення істинного та 
гіпотетичного гетерозису господарсько-цінних ознак залежно від інди-
відуальних особливостей початкових форм, метаболізму в органах лози 
та інтенсивності фотосинтезу її листям. Розробив науково обґрунтовану 
методику виведення гетерозисних за комплексом господарсько-цінних 
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ознак сортів винограду методом міжсортової та міжвидової гібридиза-
ції.

У керованій ним лабораторії генетики і біотехнології Академії Вір менії 
вивчалося широке коло питань, присвячених генетиці, селекції, агро-
техніці, агробіологічній і технологічній оцінці комплексно стійких сортів 
винограду, розробці нових технологій вин, консервів, сучасних методів хо-
лодильного зберігання, глибокого заморожування плодів та інших проблем 
переробної промисловості. Розроблено низку ТУ та РСТ на виробництво 
без алкогольних напоїв та інших харчових продуктів.

У 1995 р. спільно з держсортомережею Криму закладено на ПБК 2 сор-
тоділянки сорту Цитронний Магарача, а в 1996 р. – в ПДГ «Магарач» сор-
тоділянки 5 інших нових сортів із відповідними стандартами. Передано до 
держсортомережі саджанці для підтримки випробувань 13 раніше виведе-
них сортів інституту. Вперше за останні 10 років проведено випробування 
всіх насаджень сортів винограду селекції ІВіВ «Магарач», що є в Криму, 
методом мікровиноробства дано оцінку сортів залежно від зони їхнього 
вирощування, що дало змогу спільно з НВАО «Масандра» провести першу 
офіційну дегустацію вин із комплексно стійких сортів винограду, яка по-
казала їхню придатність для цілей виноробства в Криму.

Автор 190 наукових публікацій, серед яких 6 монографій. Є автором 33 
сортів винограду, з яких 1 (Меграбуйр) уперше в історії виноградарства 
Вірменії був районований у морозонебезпечних зонах республіки та ви-
рощується без укриття кущів на зиму на площі близько 800 га.

Під керівництвом вченого захищено 8 кандидатських дисертацій.
Обрано у 2002 р. членом-кореспондентом УААН.
М.В. Мелконян – академік НАН Республіки Вірменія, Кримської АН, 

Міжнародної академії виноградарства і виноробства.
Помер 7 листопада 2008 р.
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МИХАЙЛОВ
В’ячеслав

Григорович
(1936–2019) 

Вчений у галузі селекції та насінництва
сільськогосподарських культур,

доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (1993)

Народився 4 жовтня 1936 р. у м. Умані Черкаської області.
Після закінчення середньої школи в 1955 р. вступив до Уманського сіль-

ськогосподарського інституту, який закінчив у 1960 р. Працював агро номом 
у радгоспі «Кам’янка» Запорізької області, потім на Запорізькій дослідній 
станції у відділі селекції. З 1963 по 1966 р. навчався в аспірантурі ННЦ 
«Інститут землеробства УААН». Згодом працює тут молодшим науковим 
співробітником, потім старшим, головним науковим співробітником, з 1991 
по 2010 р. – заступником директора з селекційної роботи і завідувачем ла-
бораторії селекції і насінництва сої ННЦ «Інститут землеробства УААН»; 
2010–2011 рр. – завідувач відділу селекції і первинного насінництва зер-
нобобових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН»; 2011–2019 рр. – 
головний науковий співробітник відділу селекції і первинного насінництва 
зернобобових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН». 

Кандидатську дисертацію захистив у 1966 р. в Селекційно-генетичному 
інституті на тему: «Мінливість біологічних і господарсько-цінних ознак 
сої в Північному Лісостепу України», докторську – в 1987 р. в Інституті 
рослинництва на тему: «Генетичні основи селекції скоростиглих сортів 
сої». У 1992 р. В.Г. Михайлову присвоєно вчене звання професора. Об-
рано у 1993 р. членом-кореспондентом УААН Відділення рослинництва. 
Опублікував понад 180 наукових праць. Коло наукових інтересів: генети-
ка, селекція, насінництво, сортова технологія вирощування сільськогоспо-
дарських культур. В.Г. Михайлов в ННЦ «Інститут землеробства УААН» 
керував відділенням селекції і насінництва, у складі якого налічується 8 
селекційних відділів і лабораторій та лабораторія селекції Київської до-
слідної станції. 

У процесі багаторічних досліджень В.Г. Михайлов виявив закономір-
ності успадкування важливіших якісних і кількісних ознак сої. У проце-
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сі вивчення генетики сої ним виявлено низку генетичних факторів, які 
контро люють тривалість періоду вегетації, висоту і тип росту рослин, 
осипання насіння, твердонасіннєвість, колір оболонки насіння і рубчика, 
стерильність пилку, ефективність утворення бульбочок на коренях; виявле-
но ознаки, які корелюють з продуктивністю, встановлено частку генетич-
ного фактора у загальній мінливості кількісних ознак та інші закономір-
ності. Внаслідок виявлених раніше невідомих або недостатньо вивчених 
генетичних закономірностей окремих ознак науково обґрунтовано модель 
сорту, розроблено селекційні програми, а також принципи добору батьків-
ських форм для гібридизації. 

У результаті створено вихідний матеріал, на основі якого разом з співро-
бітниками лабораторії селекції і насінництва сої ННЦ «Інститут землероб-
ства УААН», а також інших установ виведено 50 сортів, які в різні роки були 
і є внесеними до Реєстру України та інших держав. Всі ці сорти дали змогу 
значно підвищити ефективність вирощування сої у традиційних зонах і 
розширити ареал на північні і західні області України, тобто в ті райони, де 
раніше у зв’язку з пізньостиглістю сою не вирощували, а також створити 
сорти для поукісних та пожнивних посівів. Серед останніх успішних сор-
тів, створених під керівництвом В.Г. Михайлова сорти, що внесли значний 
вклад у поширення сої в Україні та за її межами – Сіверка, Муза, Сузір’я, 
Арніка. Низку з перелічених вище сортів внесено до Реєстрів у Молдові, 
Російській Федерації, Республіці Білорусь, а також у Великій Британії. Зав-
дяки співпраці з міжнародною консалтинговою компанією Lyle Morrison & 
Partners організовано випробування нових, створених в інституті, сортів 
сої у Великій Британії. В університеті у Кембриджі успішно пройшли ви-
пробування нові сорти Київська 27, Київська 98, Єлена і Устя, Вільшанка, 
Сіверка. Ці сорти витримали конкуренцію з низкою кращих сортів США, 
Канади та інших країн і внесені до Реєстру в цій країні та ЄС. З 2016 р. ця 
робота була продовжена з компанією Soya UK.

Підготував 10 кандидатів та 2 докторів сільськогосподарських наук. 
Нагороджений медалями ВДНГ СРСР та УРСР, медаллю ім. М.І. Вави-

лова, орденом «За заслуги» III ступеня, чисельними відомчими Почесними 
грамотами, Дипломами та Подяками. Лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки (2012).

Був членом Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій при 
ННЦ «Інститут землеробства НААН» та членом Експертної ради з питань 
проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з агрономії 
та лісового господарства, а також членом редакційної колегії журналу 
«Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» і членом 
редколегії збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції 
організмів».

Помер 4 серпня 2019 р.
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МІРОШНИЧЕНКО 
Микола 

Миколайович
Вчений у галузі агрохімії та ґрунтознавства, 

доктор біологічних наук, 
член-кореспондент НААН (2020)

М.М. Мірошниченко народився 3 грудня 1963 р. у м. Запоріжжя в роди-
ні військовослужбовця.

Закінчив у 1986 р. Харківський сільськогосподарський інститут іме-
ні В.В. Докучаєва за спеціальністю агрохімія і ґрунтознавство, учений 
агроном-агрохімік-ґрунтознавець.

Трудова і наукова діяльність М.М. Мірошниченка пов’язана з Націо-
нальним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 
О.Н. Соколовського». Після навчання в аспірантурі (1988–1991) захистив 
кандидатську дисертацію (1992) на тему: «Колоїдно-хімічна характерис-
тика процесу трансформації органо-мінеральної тонкодисперсної частини 
дерново-підзолистих супіщаних ґрунтів Українського Полісся за трива-
лого застосування добрив» (спеціальність 06.01.03 – агроґрунтознавство 
і агрофізика). М.М. Мірошниченко пройшов усі сходинки наукового фахо-
вого зростання: молодший науковий співробітник (1991–1993); науковий 
співробітник (1993–1994); старший науковий співробітник (1994–2000); 
провідний науковий співробітник (2000–2007); головний науковий співро-
бітник (2007–2008); заступник директора з наукової роботи (з 2008).

У 2005 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Стійкість ґрунтів 
як основа педоекологічного нормування» (спеціальність 03.00.18 – ґрунто-
знавство).

У 2020 р. М.М. Мірошниченка обрали членом-кореспондентом НААН  
Відділення землеробства, меліорації та механізації.

Учений розробив нову систему оцінки небезпеки техногенного забруд-
нення ґрунтів України і регламентацію вмісту в них окремих забруднюва-
чів: важких металів, нафтопродуктів, мінералізованих пластових вод тощо. 
Розроблено концепцію та методологію нормування і методику визначення 
показників шкідливості забруднювачів, що знайшло практичне втілення у 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

606

серії державних стандартів України, проведенні ґрунтово-екологічних об-
стежень у техногенно навантажених регіонах України. 

Останні роки наукова діяльність М.М. Мірошниченка спрямована на по-
шук нових шляхів агрохімічного забезпечення землеробства, що пов’язано 
зі зміною форм та методів господарювання, цінової кон’юнктури на рин-
ку мінеральних добрив та загальною тенденцією до погіршення якості й 
екологічного стану орних земель України. Удосконалено методи рослинної 
та ґрунтової діагностики (методичні рекомендації, настанови, патент), роз-
роблено проєкт цільової державної програми виробництва та застосування 
рідких азотних добрив в Україні, видано низку книг та науково-методичних 
рекомендацій для агровиробників щодо удобрення польових культур та 
підвищення якості зернової продукції («Системи удобрення сільськогос-
подарських культур на початку ХХІ століття», «Еколого-економічне об-
ґрунтування застосування безводного аміаку у землеробстві», «Управління 
якістю зерна ячменю» тощо).

Особливе місце в науковому пошуку М.М. Мірошниченка займають 
питання, пов’язані з моніторингом та запобіганням деградації ґрунтів у 
процесі їх землеробської діяльності, що узагальнено в науковому виданні 
«Теорія і практика ґрунтоохоронного моніторингу». 

М.М. Мірошниченко активно працює у напрямі удосконалення ґрунто-
охоронного законодавства в Україні та наукового обґрунтування державної 
політики у цій сфері. Він є одним з розробників проєкту Закону України 
«Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості», проєкту Національної 
програми охорони ґрунтів України, Стратегії збалансованого використан-
ня, відтворення й управління ґрунтовими ресурсами України, заходів з ви-
конання Національного плану щодо боротьби з деградацією та опустелю-
ванням. 

Вагомим є внесок М.М. Мірошниченка у формування технічної політи-
ки в галузі агрономії, він є розробником 15 ДСТУ та 2 галузевих стандар-
тів, одним з розробників Методики проведення агрохімічної паспортизації 
земель сільськогосподарського призначення.

У науковій роботі М.М. Мірошниченко підтримує плідні зв’язки із уче-
ними Німеччини, Нідерландів, Польщі, Італії, Болгарії, Великій Британії, 
США, Литви, Білорусі, Молдови та інших країн, за результатами співпраці 
з якими виконувалися фінансовані спільні наукові проєкти.

За результатами наукової роботи опубліковано понад 370 наукових 
праць, зокрема 15 монографій та 11 патентів.

Особливе місце у професійній діяльності вченого займає підготовка кад-
рів. З 2007 по 2010 р. він очолював кафедру агрохімії Харківського націо-
нального аграрного університету імені В.В. Докучаєва, а у 2011–2015 рр. 
працював за сумісництвом на посаді професора кафедри у цьому самому 
університеті. Розроблено 6 програм нових навчальних дисциплін для під-
готовки магістрів в аграрних ВНЗ III–IV рівнів акредитації, та у співав-
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торстві, галузеві стандарти вищої освіти та програми аспірантської під-
готовки. 

Під його керівництвом формується наукова школа в галузі агрохімії та 
ґрунтознавства, підготовлено 6 кандидатів наук у галузі сільськогосподар-
ські та біологічні науки. 

За цикл робіт з напряму «Мікроелементи в ґрунтах України: нестача і 
надлишок» М.М. Мірошниченко у складі колективу авторів став у 2008 р. 
лауреатом премії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці». Нагоро-
джений Почесною відзнакою Національної академії аграрних наук Украї-
ни (2018).

М.М. Мірошниченко займає активну науково-громадську позицію. У 
2002–2007 рр. був головою профспілкової організації інституту, упродовж 
2009–2014 рр. був членом Експертної ради ВАК України з агрономії та 
лісового господарства. Водночас М.М. Мірошниченко є головою спеціа-
лізованої вченої ради К 64.354.02 та членом спеціалізованої вченої ради 
Д 64.354.01 у ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського», членом вченої ради 
ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» та науково-технічної ради ДУ «Ін-
ститут охорони ґрунтів України», заступником головного редактора між-
відомчого тематичного наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство», 
членом редколегій наукових журналів «Вісник ХНАУ. Серія агрономія» та 
«Вісник ХНАУ. Серія біологія», заступником голови технічного комітету 
стандартизації ТК 142 «Ґрунтознавство». 

Водночас М.М. Мірошниченко є заступником генерального секретаря 
громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агро-
хіміків», віце-головою Міжнародної мережі чорноземних ґрунтів FAO 
(International Network of Black Soils), почесним головою ГА «Українське 
ґрунтове партнерство».
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МОЛОДИК
Микола 
Володимирович
(1943–2012)

Вчений у галузі механізації
сільськогосподарського виробництва,
доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент НААН (1999)

Народився 9 вересня 1943 р. у с. Домантове Золотоніського району Чер-
каської області.

У 1964 р. закінчив факультет механізації сільського господарства 
Української сільськогосподарської академії.

Упродовж 1964–1980 рр. – інженер, старший інженер, завідувач групи, 
завідувач лабораторії Української філії ДержНДТІ «союзсільгосптехніка»; 
1980–1991 рр. – завідувач лабораторії, заступник директора з наукової ро-
боти Всесоюзного науково-дослідного інституту відновлення спрацьова-
них деталей машин; 1992–1996 рр. – заступник директора з наукової робо-
ти Інституту технічного сервісу УААН. З 1997 р. – заступник директора з 
наукової роботи Інституту механізації та електрифікації сільського госпо-
дарства УААН. 

У 1974 р. у Воронезькому сільськогосподарському інституті ім. К.Д. Глін -
ки захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження факторів, що 
впливають на довговічність транспортерних ланцюгів буряко- і кукурудзо-
збиральних комбайнів», у 1996 р. у Національному аграрному університеті – 
докторську дисертацію на тему: «Методичні основи технологічної підготов-
ки виробництв по відновленню деталей машин». 

У 1981 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, а у 
2000 р – вчене звання професора.

Коло наукових інтересів вченого – організація технічного сервісу в агро-
промисловому комплексі, організація та технологія ремонту сільськогос-
подарської техніки і відновлення деталей.

М.В. Молодик розробив наукові основи класифікації і типізації віднов-
люваних деталей, дефектів їхніх поверхонь, обґрунтування типових рішень 
для технології відновлення деталей, уніфікації засобів технологічного 
оснащення та формування системи технологічної підготовки різних типів 
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виробництв. Вчений обґрунтував методичні основи розробки ремонтних 
креслень і типових технологічних процесів відновлення деталей, форму-
вання системи засобів технологічного оснащення та інформаційну базу 
для автоматизованої розробки документації із застосуванням комп’ютерної 
техніки при технологічній підготовці виробництва.

Вчений зробив вагомий внесок у розробку концепції та основних на-
прямів реформування і розвитку системи технічного сервісу в агропромис-
ловому комплексі України стосовно до ринкових умов господарювання. 
Результати його досліджень використано при розробленні нормативно-
технічної та технологічної документації на ремонт машин та відновлення 
деталей, створенні обладнання і пристроїв для ремонту сільськогосподар-
ської техніки.

Вчений брав безпосередню участь у впровадженні технологій ремон-
ту сільськогосподарської техніки та відновленні деталей у ряді ремонтних 
підприємств Київської, Черкаської та Вінницької областей, багатьох ре-
монтних підприємствах Росії, Білорусі, Литви, Німеччини.

Опублікував понад 250 наукових праць, у тому числі 6 книг та підруч-
ник. Має 14 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Підготував 7 кандидатів наук.
Обраний у 1999 р. членом-кореспондентом УААН Відділення землероб-

ства, меліорації та механізації.
Підтримував наукові зв’язки з ученими Російської Федерації. Був чле-

ном двох спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських ди-
сертацій.

Нагороджений багатьма медалями. Мав почесне звання заслуженого 
працівника сільського господарства України (2006).

Помер 15 січня 2012 р.
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Народився 28 вересня 1966 р. у с. Пекарево Сосницького району Черні-
гівської області в сім’ї селян. 

Навчався в Сосницькому сільськогосподарському технікумі бухгалтер-
ського обліку (1981–1984), де отримав спеціальність бухгалтерський облік 
у сільськогосподарському виробництві. У серпні 1984 р. вступив на еко-
номічний факультет Харківського сільськогосподарського інституту імені 
В.В. Докучаєва, який закінчив із відзнакою в грудні 1990 р. за спеціальніс-
тю економіка та організація сільського господарства. 

Свою професійну діяльність розпочав 1991 р. на посаді молодшого на-
укового співробітника лабораторії економічних досліджень Харківського 
державного аграрного університету імені В.В. Докучаєва. Після навчан-
ня в аспірантурі (1991–1994) працював викладачем, старшим викладачем, 
доцентом кафедри економіки сільського господарства, за сумісництвом – 
старшим науковим співробітником лабораторії економічних досліджень 
ХДАУ імені В.В. Докучаєва.

З січня 1997 р. працював у Чернігівському державному інституті 
економіки й управління доцентом, завідувачем кафедри економіки сіль-
ського господарства та аграрного менеджменту (1998–2008), деканом 
аграрного факультету за сумісництвом (2000–2008). За результатами 
науково-дослідної роботи в 1996, 1998–2000 рр. отримував стипендію 
Кабінету Міністрів України для молодих учених. Першим серед освітян 
України виборов грант на стажування в Канаді за програмою «Партнер-
ство заради майбутнього» (2006). З 2008 р. працює в Інституті сільсько-
господарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН 
заступником директора з маркетингу та інноваційної діяльності, з люто-
го 2015 р. – заступником директора з наукової та інноваційної діяльнос-
ті, а з лютого 2019 р. – директором. З вересня 2016 р. і донині – профе-

МОСКАЛЕНКО
Анатолій
Михайлович
Вчений у галузі економіки
і природокористування,
доктор економічних наук, доцент, 
член-кореспондент НААН (2020)
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сор кафедри аграрної економіки ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний 
інститут» (за сумісництвом).

У 1995 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук на тему: «Формування собівартості сільсько-
господарської продукції на землях різної якості» (спеціальність економіка 
сільського господарства і АПК) в Дніпропетровському державному аграр-
ному університеті.

У 1998 р. присвоєно вчене звання доцента. Докторську дисертацію на 
тему: «Формування ефективного використання сільськогосподарських 
земель Полісся України в ринкових умовах» (спеціальність економіка 
природо користування та охорони навколишнього середовища) захистив 
2015 р. у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України.

Основні наукові інтереси А.М. Москаленка зосереджено на питаннях 
економіки природокористування, зокрема на економічних проблемах 
землекористування, розробленні теоретичних, методологічних засад і 
прикладних положень у сфері формування раціонального використання 
сільськогосподарських земель та сталого розвитку АПК, біологізації сіль-
ськогосподарського виробництва. З його ім’ям пов’язано становлення та 
розвиток економіки застосування засобів біологізації.

У 2016 р. Анатолія Михайловича обрано провідним ученим Відді-
лення аграрної економіки і продовольства НААН, а 2020 р. – членом-
кореспондентом НААН. За результатами науково-педагогічної діяльності 
А.М. Москаленка опубліковано понад 180 наукових та науково-методичних 
праць, з них дві монографії, 3 навчальні посібники (зокрема 6 наукових 
статей у виданнях з індексацією у базі даних Scopus та Web of Science). 
Його розробки захищено п’ятьма авторськими свідоцтвами. Він є членом 
редакційних колегій трьох наукових видань, одне з яких – Agricultural and 
Resource Economics: International Scientific E-Journal індексується в базі да-
них Web of Science.

Під науковим керівництвом Анатолія Михайловича 1 здобувач підготу-
вав дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
і 4 аспіранти працюють над кандидатськими дисертаціями.

Особистий внесок Анатолія Михайловича у розвиток вітчизняної осві-
ти і науки відзначено заохоченнями і нагородами: Почесними грамотами 
Міністерства освіти і науки (2002), Міністерства аграрної політики (2004, 
2005), Президії НААН (2013, 2016), Президії Спілки економістів Украї-
ни (2017), знаком Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти України» 
(2003), відзнакою Міністерства аграрної політики «Знак Пошани» (2008), 
почесним званням «Заслужений економіст України» (2018).
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МУЛЮКІНА
Ніна 
Анатоліївна 
 Вчений у галузі виноградарства, фітопатології,
біохімії та молекулярної генетики, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2020)

Народилася 16 жовтня 1961 р. у м. Самара (РФ). У 1986 р. з відзна-
кою закін чила біологічний факультет Одеського державного університету 
ім. І.І. Меч нікова.

Трудову діяльність розпочала у 1986 р. у науково-виробничому об’єд-
нані з виноградарства та розсадництва (нині – Національний науковий 
Центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова») на посаді 
старшого лаборанта лабораторії вірусології і мікробіології, потім молод-
шого наукового співробітника, з 1993 р. – старшого наукового співробітни-
ка цієї самої лабораторії. З 2001 р. стає завідувачем лабораторії вірусології 
та мікробіології, з 2009 р. і донині – заступник директор з наукової роботи 
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства 
ім. В.Є. Таїрова».

Після закінчення аспірантури Інституту мікробіології та вірусології 
ім. Д.К. Заболотного НАН України у 1993 р. захистила кандидатську ди-
сертацію за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія.

У 2008 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 06.01.08 – 
виноградарство на тему: «Система санітарного контролю у виноградар-
ських розсадниках України» (Національний науковий центр «Інститут ви-
ноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова»). У 2007 р. отримала звання 
старшого наукового співробітника за спеціальністю 03.00.06 – вірусоло-
гія.

У 2020 р. отримала звання члена-кореспондента НААН Відділення рос-
линництва. Напрямами наукових досліджень Н.А. Мулюкіної є виногра-
дарство, фітопатологія, біохімія, молекулярна генетика. Вона є керівником 
завдань ПНД НААН № 23 «Виноградарство і виноробство», ПНД НААН 
№ 14 «Біотехнологія і генетика в рослинництві» та ПНД НААН № 24 «За-
хист рослин».
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Під керівництвом Н.А. Мулюкіної проводяться спільні наукові до-
слідження із Менделівським університетом, Брно (Чеська Республіка), з 
напряму молекулярно-генетичного вивчення вірусів винограду та ДНК-
ідентифікації збудників хвороби багаторічної деревини винограду, а та-
кож із Інститутом захисту, генетики та фізіології рослин АН Республіки 
Молдова – робота щодо збереження генетичних ресурсів винограду Vitis 
vinifera L.

Автор понад 230 наукових робіт, зокрема монографії «Вірусні хвороби 
винограду» (2005) та у складі авторського колективу – ампелографічного 
атласу (2014), монографій «Система сертифікованого виноградного роз-
садництва України» (2015) і «Виноград» (2018), 5-ти публікацій у видан-
нях, що входять до баз даних Scopus та Web of Science та 4-х патентів (2 – 
на сорти рослин, 2 – на технології вин та корисні моделі).

Під її керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації за спеціальнос-
тями 06.01.08 – виноградарство, 03.02.07 – генетика та 03.01.07 – молеку-
лярна генетика, у 2021 р. під її керівництвом планується захист 2 кандидат-
ських та 1 докторської дисертації.

З 2003 р. Н.А. Мулюкіна є членом Міжнародної ради з питань вірусних 
хвороб винограду (International Council for the Study of Viruses and Virus-
like Diseases of the Grapevine (ICVG)). Є членом Українського біохімічного 
товариства.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2015) за ро-
боту «Система сертифікованого виноградного розсадництва України». У 
2015 р. отримала звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009) та 
Почесною грамотою Верховної Ради України (2015), Почесною грамотою 
НААН (2005) та Почесною відзнакою НААН (2012). 

Н.А. Мулюкіна є членом координаційно-методичної Ради ННЦ «ІВіВ 
ім. В.Є. Таїрова» з виконання ПНД НААН 23 «Виноградарство і винороб-
ство», членом редакційної колегії міжвідомчого тематичного наукового 
збірника «Виноградарство і виноробство» ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова». 
Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 41.374.01 зі спеціальнос-
ті 06.01.08 – виноградарство. До напрямів науково-організаційної діяль-
ності Н.А. Мулюкіної відноситься організація ініціативної групи щодо 
підготування грантових проєктів у рамках білатеральних проєктів МОН, 
транскордонного співробітництва країн басейну Чорного моря та в рамках 
програми Горизонт-2030. 
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НАДИКТО 
Володимир 
Трохимович 
Вчений у галузі механізації  
сільськогосподарського виробництва,  
доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент НААН (2010)

Народився 2 січня 1956 р. у с. Шауліно Почепського району Брянської 
області (Росія). 

Після закінчення середньої школи, у 1972 р. вступив до Дніпропет-
ровського сільськогосподарського інституту, який закінчив з відзнакою 
у 1977 р. за спеціальністю механізація сільського господарства та здобув 
кваліфікацію інженера-механіка.

1977 р. – старший інженер лабораторії механізації вирощування рицини 
Південного відділення УкрНДІМЕСГ (смт Якимівка, Запорізька область). 
1979–2000 рр. – робота у Південному відділенні УкрНДІМЕСГ на посадах: 
старшого інженера, наукового співробітника, завідувача лабораторії маши-
новикористання. 1983–1989 рр. – навчання в аспірантурі Московського ін-
ституту інженерів сільськогосподарського виробництва ім. В.П. Горячкіна. 
1989 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Обґрунтування схеми 
і параметрів орного агрегату на основі трактора тягово-енергетичної кон-
цепції» (спеціальність 05.20.01 – механізація сільськогосподарського ви-
робництва). 2000–2002 рр. – завідувач відділу механізації вирощування 
польових культур Південного філіалу ІМЕСГ УААН. 2000 р. – захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: 
«Основи агрегатування модульних енергетичних засобів» в ІМЕСГ УААН. 
У 2001 р. присуджено науковий ступінь доктора технічних наук.

З 2002 р. працює в Таврійській державній агротехнічній академії. У 
2002 р. йому присуджено вчене звання доцента, у 2003 р. – професора.

У 2010 р. обрано членом-кореспондентом Національної академії аграр-
них наук України.

Упродовж 2004–2020 рр. – проректор з наукової роботи, завідувач ка-
федри «Машиновикористання в землеробстві» Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. З 2004 р. і до-
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тепер – директор Науково-дослідного інституту механізації землеробства 
Півдня України ТДАТУ.

 Володимир Надикто є автором та співавтором понад 400 наукових пуб-
лікацій, з яких 30 входять у наукометричну базу Scopus, автором 5 моно-
графій, 2 підручників та 4 навчальних посібників, розробник 90 патентів 
на винаходи в галузі сільськогосподарського машинобудування. Він є спів-
засновником наукової школи «Проблеми машиновикористання в землероб-
стві».

Під його керівництвом захищено 2 докторські та 5 кандидатських ди-
сертацій, виконуються 3 дисертації.

В.Т. Надикто член двох міжнародних організацій ISTRO (розв’язання 
проблем переущільнення ґрунту) i IAMFE (механізація наукових польових 
експериментів), заступник Голови Міжвідомчої координаційно-методичної 
ради з проблем науково-технічного забезпечення агропромислового вироб-
ництва України, створеної при ННЦ «ІМЕСГ».

Заступник головного редактора фахового збірника наукових праць 
ТДАТУ, член редакційної ради збірника наукових праць ННЦ «ІМЕСГ» і 
журналу «Техніка і технології в АПК».

За свою працю має нагороди і відзнаки: «Відмінник аграрної освіти та 
науки» ІІІ ступеня (2006), «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІ ступеня 
(2007), Трудова відзнака «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики 
та продовольства України (2008), «Відмінник аграрної освіти та науки» 
І ступеня (2009). У 2011 р. нагороджений орденом «За заслуги перед Запо-
різьким краєм» ІІІ ступеня. У 2016 р. удостоєний почесного звання «Заслу-
жений діяч науки і техніки України» та медаллю «За розвиток Запорізького 
краю».
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Народився 6 липня 1970 р. у м. Суми.
У 1985–1989 рр. навчався в Сумському медичному коледжі на фельд-

шерському відділенні. 1989–1994 рр. навчання в Сумському аграрному 
університеті на факультеті ветеринарної медицини,отримав диплом з від-
знакою.

Упродовж 1994–1999 рр. – інспектор відділення по забезпеченню вете-
ри нарно-санітарних заходів УМВС України в Сумській області; 1999–
2000 рр. – головний лікар міської державної лікарні ветеринарної медици-
ни, м. Шостка, Сумська обл.; 2000–2007 рр. – директор державної Сумської 
біологічної фабрики, м. Суми; 2008–2010 рр. – проректор з навчальної 
роботи Харківської державної зооветеринарної академії, м. Харків; 2010–
2012 рр. – начальник Головного управління ветеринарної медицини в Сум-
ській області; з 2012 р. і дотепер – директор Інституту ветеринарної меди-
цини НААН, м. Київ.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію в Інституті експеримен-
тальної і клінічної ветеринарної медицини НААН у м. Харків і тут же у 
2007 р. захистив докторську дисертацію. Вчене звання професора зі спеці-
альності ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та 
імунологія присвоєно у 2015 р.

 У 2016 р. обрано членом-кореспондентом НААН Відділення ветери-
нарної медицини.

С.А. Ничик – відомий вчений і організатор. Основними напрямами його 
наукової діяльності є рабіологія – розроблення й створення засобів специ-
фічної профілактики сказу, біобезпека та біозахист тварин і людей від ін-
фекційних захворювань – прогнозування спалахів і поширення збудників 
захворювань, впровадження новітніх методів діагностики, профілактики 
та заходів боротьби з особливо небезпечними емерджентними зоонозами 

НИЧИК
Сергій 
Анатолійович
Вчений у галузі ветеринарної медицини,  
доктор ветеринарних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (2016)
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тощо. За його безпосередньої участі створено способи одержання штамів 
для виготовлення вакцин, створення самих вакцин, виробництва принад 
для пероральної імунізації тварин.

Результати багаторічних наукових досліджень були основою для ство-
рення нових вакцин: рабівак «ХТТ», мультибовісан, антиколісан, вельші-
колісан і мультисуісан. Організаторські здібності дали змогу створити в 
ІВМ НААН новітню лабораторію діагностики хвороб тварин (акредитова-
ну за ISO 17025) і забезпечити навчання співробітників у провідних лабо-
раторіях та інститутах Європи й США. 

Приділяючи велику увагу міжнародному співробітництву, С.А. Ничик 
є керівником 2 науково-технічних проєктів: «Розробка системи епідеміо-
логічного прогнозування зоонозних захворювань з використанням геоін-
формаційних технологій» (за фінансування Агентства зменшення біоло-
гічних загроз, США) та «Заходи щодо вдосконалення умов біозахисту в 
ІВМ, Україна» (за фінансування Державного департаменту США) 2015–
2016 рр.; брав участь у роботі семінарів і тренінгів з біобезпеки й біоза-
хисту (Україна, Грузія, США) 2013–2015 рр.; організовував і проводив на-
вчання з управління біоризиками (2015–2016). 

Науково-організаційна діяльність С.А. Ничика охоплює весь спектр на-
укових досліджень у галузі ветеринарної медицини, зокрема вірусології. 
Спрямування до гармонізації вітчизняних стандартів з міжнародними, тіс-
не співробітництво із зарубіжними науковими установами участь у міжна-
родних конференціях (США, 2012–2016; Польща, 2012; Швейцарія, 2012; 
Казахстан, 2012; ПАР, 2013; Грузія, 2014; Австрія, 2015) та впровадження 
інноваційних систем у галузі ветеринарної медицини є показником пер-
спективної роботи претендента. 

С.А. Ничик брав участь у роботі наукової конференціїАмериканської 
асоціації з мікробіології та проблем біозагроз (2017); конференції Євро-
пейського парламенту «Європейські перспективи для України: досвід на 
місці» (2018); конференції Європейського парламенту «Африканська чума 
свиней – скоро по всій Європі?» (2018); ХХІІІ міжнародній науковій кон-
ференції «Інфекційні хвороби – серйозна загроза свинарству Польщі» 
(2018); зустрічі «Мережа навчання з хімічних, біологічних, радіологічних 
і ядерних загроз» (2018); конференції «45 років вищої освіти в галузі вете-
ринарної медицини в Республіці Молдова» (2019).

Він є головним організатором щорічної міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасні епідемічні виклики в концепції «Єдине здоров’я» у 
м. Тернопіль, а також співорганізатором Міжнародної науково-практичної 
конференції «Транскордонні емерджентні хвороби тварин (африканська 
чума свиней, нодулярний дерматит, грип птиці, сибірка, сказ, туляремія, 
КЧС, блютанг, бруцельоз та ін.) у м. Одеса (2018 р.).

У 2016 р. його обрано членом-кореспондентом НААН Відділення вете-
ринарної медицини.



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

618

Результати наукової роботи Сергія Анатолійовича Ничика знайшли 
своє відображення у 252 наукових працях, зокрема – 3 монографіях, 1 нав-
чальному посібнику, 1 довіднику, 27 патентентах. Він є співавтором 13 
науково-практичних і методичних рекомендацій.

Під його керівництвом успішно захистились 5 кандидатів ветеринарних 
наук.

Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі 
заслуги перед Українським народом» (№ 677 від 15 травня 2015 р.).

Двічі відзначений медаллю Агентства зменшення загрози уряду США 
за активну участь у впровадженні в Україні системи біобезпеки та біоза-
хисту.

У 2018 р. за запрошенням депутатів Європарламенту у м. Брюсель двічі 
виступав з доповіддю щодо впровадження заходів для забезпечення проти-
епізоотичних заходів у Європі та Україні.

Очолює раду роботодавців НУБіП України та бере участь у засіданнях 
колективу факультету ветеринарної медицини НУБіП України.
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Народився 9 лютого 1956 р. у с. Богданівка Знам’янського району Кіро-
воградської області. 

Першу вищу освіту здобув в Українській сільськогосподарській акаде-
мії, яку закінчив у 1978 р. з відзнакою та отримав кваліфікацію інженера-
механіка, а в 1980 р. – інженера-педагога. У 1991 р. здобув ще одну вищу 
освіту – політолога, після закінчення Одеського інституту політології та 
соціології.

Станіслав Миколайович Ніколаєнко на трудовому шляху пройшов усі 
ланки освітянської галузі. Розпочав професійну діяльність викладачем Кі-
ровоградського сільськогосподарського технікуму, очолював Краснопере-
копське профтехучилище на Херсонщині, працював заступником началь-
ника управління освіти Херсонської обласної державної адміністрації. У 
1988–1991 рр. був головою Нижньосірогозької районної ради на Херсон-
щині. 

З 1994 по 2006 р. обирався народним депутатом України ІІ, ІІІ, ІV та V 
скликань. У парламенті працював секретарем, головою Комітету з питань 
освіти і науки. Розробник і автор понад сотні законів, зокрема щодо запро-
вадження єдиного фіксованого податку у сільському господарстві, меліо-
рації земель, збереження і розвитку профтехосвіти і вищої школи, захисту 
інтелектуальної власності. У 1996 р. під час прийняття Конституції нашої 
Держави саме завдяки його наполегливості і систематичним виступам на 
сесії ВР України було внесено норму щодо обов’язкової безкоштовної пов-
ної середньої освіти. Текст ст. 53 Конституції України виписаний Станіс-
лавом Ніколаєнком. 

З 2005 по 2007 р. працював міністром освіти і науки України. Один із 
фундаторів та ідеологів запровадження зовнішнього незалежного оціню-
вання, розширення автономії навчальних закладів вищої освіти тощо. За 

НІКОЛАЄНКО
Станіслав

Миколайович
 

Доктор педагогічних наук, професор,  
академік Національної академії  

педагогічних наук України,  
член-кореспондент НААН (2020)
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час перебування його на посаді міністра освіти і науки України фінансу-
вання освіти і науки зросло з 5 до 7 % ВВП. Істотно переглянуті принципи 
формування держзамовлення до вищих навчальних закладів. За три роки 
кількість студентів, що навчаються на стаціонарі за рахунок бюджету і за-
раховані на перший курс, зросла із 40 до 59 % і становить майже 150 тис. 
осіб. Станіслав Ніколаєнко був і є захисником соціального статусу викла-
дача, вчителя, науковця, студента.

За період роботи в Уряді Станіславом Ніколаєнком ініційовано розробку 
і запровадження ряду важливих державних програм в освіті й науці. Зокре-
ма, програми роботи з обдарованою молоддю, «Шкільний автобус», «Нау-
ка в університетах», «Програма оновлення 300 шкіл України», «Школа 
майбутнього», програма соціального захисту дітей-сиріт і дітей-інвалідів 
«Дитинство». У 2005 р. в м. Бергені (Норвегія) Міністр Станіслав Нікола-
єнко підписав Болонську декларацію від імені України. 

З червня 2014 р. – ректор Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України. За його ініціативи було розроблено й прийнято 
Програму розвитку Університету на 2015–2025 рр. «Голосіївська ініціа-
тива–2025», в якій вибудовано багатовекторну стратегію розвитку за на-
прямами життєдіяльності університету та вказані механізми її реалізації. 
За час його перебування на посаді ректора університет значно піднявся у 
рейтингах ЗВО України і за підсумками 2021 р. посідає 8 місце в рейтингу 
закладів вищої освіти «ТОП-200 Україна», а серед цих закладів м. Києва 
впевнено тримає 3-тє місце.

У 2020 р. його обрано членом-кореспондентом НААН.
Список наукових праць С.М. Ніколаєнка налічує понад 150 публікацій, 

наукових, навчально-методичних видань.
Має низку міжнародних і державних нагород, повний кавалер ордена 

«За заслуги».
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НОВАКОВСЬКА 
Ірина 

Олексіївна
Вчений у галузі економіки,  

управління та земельних відносин,  
доктор економічних наук, доцент, 

член-кореспондент НААН (2020)

Народилася 9 березня 1973 р. у с. Салівка Кременчуцького району Пол-
тавської області. 

У 2000 р. закінчила економічний факультет Національного аграрного 
університету і здобула спеціальність економіст підприємства.

Свою трудову діяльність розпочала з 1995 р. в Інституті землеустрою 
Української академії аграрних наук техніком. 

У 2003–2005 рр. працювала в Державному підприємстві «Головний 
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» економістом І ка-
тегорії відділу проблем землеустрою. 

Упродовж 2005–2014 рр. – старший науковий співробітник науково-
дослідного відділу проблем землекористування Комунального підприєм-
ства «Київський інститут земельних відносин». 

З 2014 р. перейшла на роботу в Національний авіаційний університет, 
в якому працювала на посадах доцента кафедри землеустрою та кадастру, 
а також завідувача кафедри землеустрою та кадастру; 2020 р. – завідувач 
кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою факультету екологічної 
безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету, 
а також за сумісництвом – завідувач відділу з проблем розвитку земле-
устрою та земельного кадастру Інституту землекористування НААН.

У 2009 р. у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України 
захистила кандидатську дисертацію на тему: «Еколого-економічні заса-
ди трансформації сільськогосподарського землекористування в ринкових 
умовах» зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та 
охорони навколишнього середовища.

У 2017 р. в Інституті агроекології і природокористування НААН за-
хистила докторську дисертацію на тему: «Еколого-економічні засади 
управління міським землекористуванням» зі спеціальності 08.00.06 – 
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економіка природокористування та охорони навколишнього середови-
ща. 

У 2018 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри землеустрою та ка-
дастру.

У 2020 р. обрано членом-кореспондентом НААН за спеціальністю пуб-
лічне управління і адміністрування (землекористування) Відділення нау-
кового забезпечення інноваційного розвитку НААН.

Напрями науково-дослідної діяльності безпосередньо пов’язані з міс-
цями її постійної роботи в науково-дослідних і проєктних організаціях та 
закладах вищої освіти. 

І.О. Новаковською було вперше сформовано наукові підходи щодо фор-
мування еколого-економічних засад сільськогосподарського землекористу-
вання в умовах трансформації земельних відносин, запропоновано методо-
логічну основу еколого-економічного оцінювання використання особливо 
цінних земель сільськогосподарського призначення, обґрунтовано напрями 
екологобезпечної трансформації земельних відносин та критерії розподілу 
структурних частин земельного фонду за елементами, ознаками придат-
ності та видами розроблюваної документації із землеустрою.

Доведено необхідність перегляду існуючого обмеження максимально-
го розміру земель у власності громадян і юридичних осіб, запровадження 
пов ноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення з додер-
жанням конституційних принципів функціонування власності на землю, 
прозорої системи реєстрації прав на землю, забезпечення розвитку системи 
іпотеки земельних ділянок, удосконалення методики оцінювання земель з 
використанням досвіду продажу права оренди земельних ділянок, всілякої 
консолідації земельного фонду. Обґрунтовано способи подальшого виве-
дення із сільськогосподарського виробництва малопродуктивних угідь. 

Іриною Олексіївною Новаковською були розроблені еколого-економічні 
засади удосконалення управління міським землекористуванням в умо-
вах децентралізації влади і розвитку земельних відносин на шляху до-
сягнення сталого розвитку міст, зокрема теоретико-методологічні основи 
формування структури й функцій міського землекористування за видами 
економічної діяльності, власнісним статусом та соціально-економічними 
чинниками. Вказане дало змогу визначити стратегію розвитку міст та їх 
територіального планування, обґрунтувати принципи функціонування сис-
теми платності землекористування та нормативної грошової оцінки земель 
на рентних засадах. 

Науковою громадськістю позитивно оцінено наслідки наукової діяль-
ності І.О. Новаковської щодо дослідження проблем використання і охо-
рони земель енергетичної системи, автомобільного транспорту та дорож-
нього господарства, авіаційного транспорту. Верховною Радою України у 
2010 р. прийнято спеціальний базовий закон з проблем використання та 
охорони земель енергосистеми, розроблений за її безпосередньої участі.
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І.О. Новаковська є співавтором Програм використання та охорони зе-
мель міста Києва на 2011–2015 рр. і на 2016–2020 рр., які затверджено рі-
шеннями сесій Київської міської ради від 17.02.2011 р. і 17.07.2016 р.

Під керівництвом І.О. Новаковської у 2020 р. завершено розробку й за-
хищено дві дисертаційні роботи на здобуття ступеня доктора філософії на 
тему: «Екологобезпечне використання земель авіаційного транспорту» та 
«Еколого-економічні засади землекористування автомобільного транспор-
ту та дорожнього господарства». 

Автор і співавтор 145 наукових та методичних праць з економіки приро-
докористування, управління землекористуванням, оцінювання земельних 
ресурсів, землеустрою, земельного кадастру, екології землекористування 
та охорони земель. Опубліковано 5 монографій, з них 3 індивідуальні, 4 
навчальних посібники. Має 8 зарубіжних видань, зокрема 5 колективних 
монографій. 10 публікацій за 2018–2021 рр. включено до наукометричних 
баз Scopus та Web of Science.

Затверджена у 2020 р. експертом Національного агентства із забезпечен-
ня якості вищої освіти (НАЗЯВО) . 
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НОВІКОВ
Юрій
Федорович
(1930–2002)

 Вчений у галузі механізації  
сільськогосподарського виробництва,  
доктор технічних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (1990)

Народився 30 квітня 1930 р. у м. Миколаєві.
У 1952 р. закінчив факультет технології сільськогосподарського маши-

нобудування Ростовського-на-Дону інституту сільськогосподарського ма-
шинобудування (Росія).

Упродовж 1952–1957 рр. – старший інженер, молодший, старший нау-
ковий співробітник Всесоюзного науково-дослідного інституту сільсько-
господарського машинобудування; 1957–1958 рр. – старший викла дач 
Вор о шиловградського сільськогосподарського інституту; 1958–1960 рр. – 
доцент Новочеркаського зооветеринарного інституту; 1960–1962 рр. – 
начальник відділу Науково-дослідного інституту техноло гії машино-
будування; 1962–1974 рр. – викладач Ростовського-на-Дону інституту 
сільськогосподарського машинобудування. Упродовж 1974–1986 рр. – за-
ступник директора, директор Центрального науково-дослідного та про-
ектно-технологічного інституту механізації та електрифікації південної 
зони СРСР (м. Запоріжжя); 1986–1988 рр. – завідувач відділу цього само-
го інституту. У 1988–1999 рр. – директор Центральної науково-дослідної 
лабораторії комплексної переробки рослинної сировини (м.  Запоріжжя). 
З 1999 р. – професор-консультант Запорізького державного університе-
ту.

У 1955 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституті сільськогоспо-
дарського машинобудування захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Дослідження різальних апаратів для грубостебельних культур», а у 1970 р. 
у Ростовському науково-дослідному інституті сільськогосподарського ма-
шинобудування – докторську дисертацію на тему: «Механіко-технологічні 
основи оранки».

У 1976 р. йому присвоєно вчене звання професора. Коло наукових інте-
ресів вченого:
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• механіко-технологічні основи процесів різання та подрібнення рослин 
під час обробітку ґрунту тощо;

• біотехнологічні процеси одержання протеїнових зелених концентратів з 
рослин на корм і ліки для тварин;

• питання агроекології.
За безпосередньою участю вченого розроблено технологію, регламент і 

обладнання для одержання протеїнових зелених концентратів (ПЗК) шля-
хом фракціювання зеленого соку кормових рослин, зокрема люцерни. За 
амінокислотним складом протеїн ПЗК належить до повноцінних білків, які 
використовуються у комбікормовій промисловості та ветеринарній меди-
цині. Для промислового виробництва ПЗК було виготовлено 10 техноло-
гічних ліній, які впроваджено на 5 заводах України, Білорусі та Росії.

Опублікував понад 300 наукових праць, у тому числі 12 монографій і 
книг. Має 53 авторських свідоцтва і патенти на винаходи.

Підготував 5 докторів і 13 кандидатів наук.
Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН та у 1978 р. – ВАСГНІЛ.
Проводив спільні дослідження з науковцями Росії, Білорусі і США з пи-

тань одержання протеїнових зелених концентратів, використання рослин-
них ресурсів зон, забруднених радіонуклідами та важкими металами.

Помер 25 липня 2002 р., похований у м. Запоріжжі.
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ОБРАЖЕЙ
Анатолій
Федорович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,  
кандидат ветеринарних наук,  
член-кореспондент НААН (1999)

Народився 1 січня 1952 р. у с. Семиходи Чорнобильського району Київ-
ської області.

Після закінчення середньої школи продовжив навчання в Українській 
сільськогосподарській академії (нині – Національний університет біо-
ресурсів і природокористування (НУБіП) України) на ветеринарному фа-
культеті. У 1974 р. отримав фах ветеринарного лікаря.

У 1974–1976 рр. – завідувач відділу Київського обласного об’єднання 
Зоо ветпостач». З 1977 по 1992 р. науковий, старший науковий, провід-
ний науковий співробітник та завідувач сектору лабораторії мікоток-
сикології Українського науково-дослідного ветеринарного інституту. У 
1992–1994 рр. – заступник директора з наукової роботи Київського філіалу 
Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів і 
кормових добавок. З 1994 р. – заступник директора, а у 1995–2012 рр. – 
директор Інституту ветеринарної медицини УААН. З 2012 р. і дотепер – за-
ступник директора Німецько-української науково-виробничої фірми ТОВ 
«БРОВАФАРМА».

У 1986 р. в УСГА захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кан-
дидата ветеринарних наук на тему: «Патулін – виділення, ідентифікація, 
визначення в кормах і токсична дія на свиней». У 1989 р. йому присвоєно 
вчене звання старшого наукового співробітника.

У 1999 р. обраний членом-кореспондентом УААН Відділення ветери-
нарної медицини та зоотехнії.

Ученим розроблено ряд технологій виділення, ідентифікації та виго-
товлення мікотоксинів, експериментально обґрунтовано їхні максимально 
допустимі рівні в кормах. Розроблено методи визначення мікотоксинів у 
біосубстратах, систему контролю за якістю кормів, діагностикою та про-
філактикою мікотоксикозів. Ним проведено молекулярно-генетичні дослі-
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дження збудників бешихи свиней та вперше виявлено штам з природною 
інсерцією в гені SpaA відповідальному за продукування протективного 
антигену, на основі якого розроблено унікальну інактивовану емульсин-
вакцину проти цієї поширеної в усьому світі хвороби, а також започаткова-
но застосування препаратів на основі ефірних олій для санації приміщень 
у присутності тварин. В останні роки ним розроблено, зареєстровано у 
встановленому порядку налагоджене виробництво та реалізується в Украї-
ні, а також багатьох закордонних країнах 68 лікарських засобів для потреб 
ветеринарної медицини. 

А.Ф. Ображей – автор 249 наукових праць, зокрема 8 монографій i нау-
кових збірників, одного словника та одного підручника, а також міжна-
родного стандарту з визначення токсичності зерна фуражного, продуктів 
його переробки, комбікормів. Він співавтор 4 вакцин, 74 хіміотерапевтич-
них препаратів, біоцидів та кормових добавок, 3 наборів для діагностики, 6 
технічних умов та державних стандартів, понад 150 нормативно-технічних 
документацій, досьє на виробництво ветеринарних препаратів, настанов та 
інструкцій. Має 32 авторських свідоцтва та патенти i 3 раціоналізаторські 
пропозиції.

Підготував 3 кандидатів наук.
А.Ф. Ображей – заслужений працівник сільського господарства Украї-

ни, нагороджений ювілейною медаллю «До 1500-річчя Києва», медаллю 
«За трудову відзнаку», «Знаком Пошани» Міністерства аграрної політи-
ки України, Почесною відзнакою УААН, почесними знаками «За заслуги 
в розвитку ветеринарної медицини» та «Ветеран ветеринарної медицини 
України» Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, ме-
далями Російської академії сільськогосподарських наук «За достижения 
в области ветеринарной науки» та «За развитие биологической науки и 
промышленности». Лауреат Премії Української академії аграрних наук «За 
видатні досягнення в аграрній науці», має дві Подяки Кабінету Міністрів 
України та одну Київської міської державної адміністрації. 
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ОЛІЙНИК 
Василь
Михайлович 
(1948–2010)

Вчений у галузі аграрної економіки,  
доктор економічних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (2007)

Народився 14 січня 1948 р. у с. Скородинці Чортківського району Тер-
нопільської області.

Закінчив у 1972 р. Тернопільський фінансово-економічний інститут 
(нині – Тернопільський національний економічний університет) за спеці-
альністю економіст.

У 1966–1975 рр. працював головним бухгалтером; 1975–1980 рр. – голо-
вою правління колгоспу ім. І. Франка Гусятинського району Тернопіль-
ської області; 1980–1983 рр. – голова Гусятинського райвиконкому; 1983–
1988 рр. – перший секретар Збаразького райкому партії Тернопільської 
області; 1988–1990 рр. – голова Тернопільського облвиконкому та обласної 
Ради народних депутатів. Упродовж 1998–2000 рр. В.М. Олійник очолював 
Тер но пільську обласну раду.

З 1988 р. В.М. Олійник розпочав працювати в Тернопільській академії 
народного господарства, спочатку за сумісництвом доцентом, професором 
кафедри економіки, організації і планування в АПК. У 1992 р. перейшов 
на постійну роботу в ТАНГ деканом факультету аграрного бізнесу, з 1994 
по 2000 р. – директор Інституту аграрного бізнесу, з 2002 р. – директор 
Тернопільського інституту агропромислового виробництва УААН і за су-
місництвом працював на посаді професора кафедри обліку та аудиту в 
сільському господарстві Тернопільського національного економічного уні-
верситету.

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічна 
ефективність інтенсифікації землеробства в системі АПК», а у 1992 р. –  
докторську на тему: «Розвиток агропромислового виробництва західних 
регіонів України в нових умовах господарювання». Вчене звання професо-
ра присвоєно у 1994 р.

Наукові інтереси та проблематика досліджень В.М. Олійника охоп-
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люють питання економічної ефективності агропромислового виробництва 
і бухгалтерського обліку в сільському господарстві в умовах ринку.

В.М. Олійник розробив низку проєктних рішень щодо інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва. Особливу увагу вчений приділив 
розробці теоретичних досліджень і конкретних форм впровадження рин-
кових механізмів в аграрну сферу для умов перехідної економіки, в тому 
числі методичні рекомендації щодо створення в аграрному секторі акціо-
нерних товариств. Організував під своїм керівництвом розробку норма-
тивних матеріалів з питань розвитку підприємницької діяльності. Значний 
інтерес становлять праці вченого з проблем власності і госпрозрахунку.

Особливу увагу В.М. Олійник приділяв розробці теорії і практики 
орендних відносин на селі для періоду формування ринкових відносин. 
Удосконалив також низку прогресивних методів обліку витрат у сільсько-
му господарстві.

Автор понад 50 наукових праць, з них 7 монографій та 9 брошур.
Під керівництвом В.М. Олійника підготовлено 8 кандидатських та 2 

докторські роботи. 
Обрано у 2007 р. членом-кореспондентом УААН Відділення наукового 

забезпечення трансферу інновацій.
Заслужений працівник сільського господарства України, нагороджений 

орденом «Знак Пошани».
Помер 28 квітня 2010 р.
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ОСТАШКО 
Тамара 
Олексіївна 
Вчений у галузі аграрної економіки,
доктор економічних наук, 
член-кореспондент НААН (2010)

Народилася 23 лютого 1954 р. у с. Юхновичи Пінського району Брест-
ської області (Білорусь). 

У 1976 р. закінчила факультет кібернетики Київського державного уні-
верситету ім. Т.Г. Шевченка за фахом економічна кібернетика. Упродовж 
1976–1980 рр. працювала інженером в Інституті кібернетики АН України. З 
1980 по 1983 р. навчалася в аспірантурі Інституту економіки АН України. 

З 1983 по 1997 р. пройшла шлях від молодшого до старшого наукового 
співробітника Інституту економіки НАН України. З 1997 по 2005 р. працю-
вала на посаді провідного наукового співробітника ДУ «Інститут економі-
ки та прогнозування НАН України», а з 2005 р. працює на посаді головного 
наукового співробітника цього Інституту. З 2013 р. виконує обов’язки за-
відувача відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ «Ін-
ститут економіки та прогнозування НАН України».

У 1986 р. в Інституті економіки АН України Т.О. Осташко захистила 
кандидатську дисертацію на тему: «Інформаційне забезпечення оптимі-
заційних розрахунків сільськогосподарського виробництва (методи фор-
мування, ведення та обробки)». У 2005 р. в ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН Украї ни» захистила докторську дисертацію на тему: 
«Інституціонально-структурні трансформації аграрного сектора: моніто-
ринг, оцінка, регулювання». 

Основні напрями її наукової діяльності – ринкові реформи в аграрному 
секторі економіки; торговельна політика, інтеграція аграрного сектору еко-
номіки України у світові господарські та торговельні структури, зокрема 
СОТ та ЄС; моніторинг і оцінка соціальних та економічних трансформацій 
аграрної сфери; формування ефективної структури та інститутів аграрно-
го ринку України; регулювання ринків сільськогосподарської продукції в 
умовах залежності від кон’юнктури світових ринків. 
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Т.О. Осташко опублікувала 190 наукових праць, зокрема одну особисту 
монографію і 16 колективних. Підготувала двох кандидатів і одного док-
тора наук.

Т.О. Осташко обрана членом-кореспондентом НААН у 2010 р.
Нагороджена почесною грамотою Міністерства аграрної політики та 

продовольства України (2009) та відзнакою «Знак Пошани» (2010). 
 Крім наукової діяльності Т.О. Осташко активно співробітничає з проєк-

тами міжнародної технічної допомоги в Україні. З 1995 по 2000 р. вона була 
консультантом Проєкту «Приватизація землі та реорганізація сільськогос-
подарських підприємств в Україні» Міжнародної фінансової корпорації. Як 
консультант проєкту вона здійснювала моніторинг та оцінювання аграр-
них перетворень в Україні. За її методикою було проведено п’ять загально-
національних досліджень у сільській місцевості України, результати яких 
стали базою для дослідження змін у сільському соціумі. З 2002 по 2004 р. 
Тамара Олексіївна Осташко була експертом Програми «Підвищення рів-
ня життя сільського населення в Україні» Міністерства Великої Британії 
у справах міжнародного розвитку, з 2005 по 2009 р. – експертом Проєкту 
«Реформи у галузі сільського господарства, вдосконалення законодавчо-
нормативної бази» Міністерства міжнародного розвитку США. 

Т.О. Осташко є членом Групи експертів ФАО з питань сільськогосподар-
ської торгівлі в Європі та Центральній Азії.

Т.О. Осташко здійснює активну діяльність на громадських засадах. Вона 
є членом ГО «Інститут сільського розвитку», членом редколегії наукового 
журналу «Економіка та прогнозування». 
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ОТЧЕНАШКО 
Володимир 
Віталійович 
Вчений у галузі годівлі тварин 
та технології кормів, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2020)

Народився 29 вересня 1975 р. у м. Київ. 
Закінчив із відзнакою зооінженерний факультет Національного аграр-

ного університету (нині – Національний університет біоресурсів і приро-
докористування України) у 1997 р. за фахом зооінженерія.

У 1997–2000 рр. – аспірант кафедри годівлі тварин та технології кормів; 
у 2000–2005 рр. – асистент кафедри годівлі тварин та технології кормів, 
завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії кормових добавок; 
у 2005–2012 рр. – доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів; у 
2009–2012 рр. – докторант; у 2012–2014 рр. – завідувач кафедри годівлі 
тварин та технології кормів; з 2012 р. – професор кафедри годівлі тварин та 
технології кормів; з 2014 р. і донині – начальник науково-дослідної частини 
Національного університету біоресурсів і природокористування України.

У 2001 р. в Національному аграрному університеті захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Продуктивність та обмін речовин у курок-
несучок при збагаченні комбікормів вітаміном Е та селеном». У 2012 р. 
в Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретичне та експерименталь-
не обґрунтування норм годівлі перепелів м’ясного напряму продуктивнос-
ті». Доктор сільськогосподарських наук з 2012 р.

Основні напрями діяльності пов’язані з координацією наукової діяльнос-
ті в галузі годівлі тварин та технології кормів, удосконалення нормативно-
законодавчого забезпечення діяльності наукових установ та закладів вищої 
освіти, забезпечення освітньої складової підготовки студентів за фахом тех-
нологія виробництва і переробки продукції тваринництва; напрями науко-
вої роботи спрямовані на теоретичне та експериментальне обґрунтування 
норм годівлі сільськогосподарських тварин та ефективність використання 
кормових добавок у годівлі тварин, здійснення експертизи наукових про-
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єктів фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних роз-
робок, підготовку наукових кадрів.

В.В. Отченашко опублікував понад 154 наукові праці, зокрема 1 моно-
графію, 1 підручник, 4 навчальних посібники, має 20 патентів, є автором та 
співавтором 7 нормативних документів (національні стандарти, стандарти 
організацій України).

Підготував 2 кандидатів наук.
Обрано членом-кореспондентом НААН у 2020 р. В.В. Отченашко акаде-

мік Академії наук Вищої школи України (2017). Нагороджений нагрудним 
знаком «Відмінник освіти» (2020).
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ПАБАТ
Іван
Андрійович
(1936–2005)

Вчений у галузі степового землеробства,  
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (1993)

Народився 20 лютого 1936 р. у с. Вишнівка Ічнянського району на Чер-
нігівщині.

У 1964 р. закінчив з відзнакою Дніпропетровський аграрний уні верситет 
факультет агрономії.

Працював бригадиром колгоспу, головним агрономом району, старшим 
економістом птахофабрики, головним агрономом спеціалізованого госпо-
дарства на Дніпропетровщині. Протягом 1966–1969 рр. – аспірант Інсти-
туту зернового господарства; з 1969 по 1988 р. – молодший, старший, про-
відний науковий співробітник і завідувач лабораторії природоохоронних 
систем обробітку ґрунту спочатку Всесоюзного науково-дослідного інсти-
туту кукурудзи, а потім Інституту кукурудзи УААН (м. Дніпропетровськ); 
з 1995 р. – заступник директора з наукової роботи; з 2002 р. – завідувач 
лабораторії природоохоронних систем обробітку ґрунту Інституту зерно-
вого господарства УААН.

У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 1993 р. – докторську 
дисертацію на тему: «Оптимізація прийомів регулювання стоку води і 
захисту ґрунту від ерозії в сівозмінах степової зони України». У 1981 р.  
присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, 1998 – профе-
сора.

Основна наукова діяльність І.А. Пабата була пов’язана з широким колом 
питань розробки теоретичних і прикладних положень ґрунтозахисного, 
волого- і ресурсоощадного ведення землеробства в Степу. Ним досконало 
вивчено закономірності зміни стокорегулювальної дії та основних показ-
ників протиерозійної ефективності різних сільськогосподарських культур 
і агрофонів на схилових землях як улітку під час злив, так і навесні при 
сніготаненні. За матеріалами досліджень запропоновано нові способи ре-
гулювання стоку води у сівозмінах та у системі контурного землеробства, 
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засновані на принципах консервуючого і вузькосмугового чизельного об-
робітку ґрунту.

Вперше для інтенсивного землеробства з метою захисту ґрунту від еро-
зії науково обґрунтовано: можливість тривалого застосування в польових 
і ґрунтозахисних сівозмінах сепаруючого безполицевого і чизельного об-
робітків ґрунту; місце і періодичність щілювання на схилах й оптимізо-
вано технології їхнього здійснення; перспективність нульового обробітку 
чистого пару, як основного способу зниження активності ерозійних проце-
сів і підвищення ефективності використання опадів в екстремальні роки; 
система обробітку ґрунту в польовій сівозміні, що забезпечує застосуван-
ня безгербіцидної технології вирощування кукурудзи й інших просапних 
культур.

У тісному зв’язку з охороною довкілля вченим вивчено питання підви-
щення ефективності в ґрунтозахисному землеробстві органічних і мінераль-
них добрив, поліпшення фітосанітарного стану і зниження забур’яненості 
полів. Окремі розрізнені прийоми і технологічні схеми регулювання стоку 
води в сівозмінах агротехнічними заходами ним зведено в завершену сис-
тему, яка найповніше забезпечує підвищення продуктивності землероб-
ства і збереження родючості ґрунтів різних еколого-технологічних груп у 
Степу.

В останні роки І.А. Пабат працював над пошуком нових ефективних за-
ходів вологоощадного догляду за чистими парами, систем обробітку ґрун-
ту в короткоротаційних сівозмінах і технології прямої сівби вирощуваних 
культур.

Автор 250 наукових праць, у тому числі 1 індивідуальної і 3 колектив-
них монографій. Мав 5 патентів України на винаходи.

Обрано у 1993 р. членом-кореспондентом УААН.
Пішов із життя у 2005 р.
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ПАТИКА 
Микола
Володимирович
Вчений у галузі  
сільськогосподарської мікробіології,   
біотехнології, екології, ґрунтознавства,  
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2016)

Народився 4 квітня 1976 р. у м. Чернігів. 
Після закінчення в 2001 р. агрономічного факультету Кримського 

державного аграрного університету працював на посадах від провідно-
го інженера до старшого наукового співробітника в Інституті сільсько-
господарської мікробіології УААН (2001–2006; 2009), завідувача відділу 
сільськогосподарської мікробіології та фізіології рослин ННЦ «Інститут 
землеробства НААН» (2014), професор кафедри молекулярної біології, мі-
кробіології та біобезпеки Національного університету біоресурсів та при-
родокористування України (2010–2012; 2015), професор, завідувач кафед-
ри екобіотехнології та біорізноманіття НУБіП України (2016–2021). 

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Агроекологічна 
оцінка впливу різних систем обробітку та удобрення на ґрунтові процеси», 
здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеці-
альністю 03.00.16 – екологія. А в 2009 р. – докторську дисертацію на тему: 
«Мікробіологічні основи підвищення родючості підзолистих і дерново-
підзолистих ґрунтів» за фахом 03.00.07 – мікробіологія. 

Учене звання професора присвоєно у 2020 р. 
Основні напрями наукових досліджень пов’язані із розв’язанням фун-

даментальних і прикладних проблем вивчення мікробної структури, різ-
номаніття та функціональної спрямованості мікробних угруповань різних 
ґрунтів, агробіології ризосфери рослин, збереження метагеноміки ґрунтів. 
Засновник сучасної наукової школи з питань екологічного оцінювання ста-
ну ґрунтів за умови використання різних біологічних індикаторів, а також 
напряму сільськогосподарської мікробіології (продовження наукової шко-
ли С.М. Виноградського), наукомістких досліджень з біотехнології, моле-
кулярної біології через призму міждисциплінарних робіт, а також дослі-
джень з агромікробіології, мікробно-рослинної взаємодії. 
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Автор понад 330 наукових, науково-методичних праць, серед них посіб-
ники для ЗВО, монографія «Агробіологія ризосфери рослин», матеріали 
бази даних ґрунтів Європи (експерт Єврокомісії JRC 7-ї рамкової програ-
ми «European Hydropedologycal Data Inventory», Італія, м. Іспра), патенти 
України, науково-практичні рекомендації. У провідних фахових виданнях 
опубліковано не менше 125 наукових праць, із них в закордонних видан-
нях – понад 30, зокрема статті, які входять до наукометричних баз (Scopus, 
WoS). h-індекс – 4, кількість цитувань – 78 (БД Scopus), 2021 р. h-індекс – 
6, кількість цитувань – 109 (БД Google Scholar), 2021 р. 

Обрано у 2016 р. членом-кореспондентом НААН, академіком АН ВШ 
України у 2010 р., академіком-секретарем аграрного відділення у 2016 р. 

У галузі сільськогосподарської (ґрунтової) мікробіології створив власну 
наукову школу, підготував 1 доктора наук та 3 кандидатів наук. Активна 
участь у вітчизняних та міжнародних грантах (Grant RFBR, 2010; Grant of 
President of Ukraine for scientific research work, 2012; 2016). Продовжується 
навчально-педагогічна діяльність зі студентами НУБіП України ОКР «Ба-
калавр», «Магістр» за напрямами підготовки «Біотехнологія», «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуван-
ня», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство». Успішна робо-
та за такими науковими проєктами, грантами як: Grant RFBR «Biodiversity 
Study mykrobic complex and physic-chemical properties of soil in terms long 
therm agricultural Using» (№ 070 413 527 Ofi-c) – 2007–2010; Grant RFBR 
«Communities of microorganisms, the physical properties of the soil and 
greenhouse gas emissions under different agrophytocenosis» (№ 090 413 730 
Ofi-c) – 2009–2010; Grant of President of Ukraine for scientific research work 
№ GP / F32 / 0016 «Study of Biodiversity and structure of microbial communities 
of podzolic soils» (№ state registration 0111U006759) – 2011; експерт євро-
пейської комісії (ЄС) Expert Commission JRC 7th Framework Programme 
«European Hydropedologycal Data Inventory» (Italy, с. Ispra) – 2013; Grant / 
Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових до с-
ліджень: 2016 р., 2017 р. Науковий керівник державних наукових тематик 
Міністерства освіти і науки України у 2017–2019 рр.; керівник науково-
технічної роботи державного замовлення Міністерства освіти і науки Украї-
ни, Д 3/22-17 «Розроблення біологічного препарату для рослинництва на 
основі консорціуму ґрунтових мікроорганізмів»; у 2017–2018 рр. – експерт 
Міністерства освіти і науки України з наукових проєктів; у 2019–2021 рр. – 
експерт Національного фонду досліджень України; у 2020 р. – Голова та 
член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських 
дисертацій при НУБіП України Д 26.004.02 (спеціальності: 03.00.07 – 
мікро біологія, 06.01.11 – фітопатологія (біологічні науки), 06.01.11 – фіто-
патологія (сільськогосподарські науки), 16.00.10 – ентомологія (сільсько-
господарські науки)). Робота з рецензування матеріалів для публікування 
в ЗМІ, наукових міжнародних академічних, університетських журналах та 
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інших виданнях. З метою підвищення ефективності та якості наукових до-
сліджень М.В. Патика розширює зв’язки у навчальній та науковій сфері 
серед студентів, молодих вчених, сприяє доступу обдарованої молоді до 
досягнень в галузі мікробіології, молекулярної біології, екології, біотехно-
логії, проводить пошук інноваційних шляхів розвитку та використання на-
укових знань. Зміцнення міжнародних зв’язків: SelĢuk University, Turkey; 
European Commission, JRC, Ispra, Italy; інститут прикладної біотехнології 
«daRostim», Німеччина та ін. 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012), лау-
реат премії Національної академії аграрних наук України «За видатні до-
сягнення в аграрній науці» (2016), віце-президент Товариства мікробіо-
логів України (ТМУ) (2017), лауреат Премії Кабінету Міністрів України 
за розроблення і впровадження інноваційних технологій «Біологізація 
землеробства – якість і безпека продукції АПК» (2018), лауреат Нагоро-
ди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (2018), Золота медаль ХХХ 
ювілейної Міжнародної агропромислової виставки АГРО-2018 «За інно-
ваційну розробку та впровадження біологічного препарату ЕКСТРАКОН» 
(2018), Золота медаль Міжнародної агропромислової виставки АГРО-2019 
«За інноваційну розробку та впровадження біологічного препарату ЕКС-
ТРАКОН» (2019). 
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ПЕТРЕНКОВА
Віра 

Павлівна 
(1948–2020)

Вчений у галузі захисту рослин, фітопатології, 
ентомології, імунітету рослин, селекції рослин 

на стійкість до біотичних чинників,  
доктор сільськогосподарських наук, професор, 

член-кореспондент НААН (2007)

Народилася 13 грудня 1948 р. у с. Ново-Олександрівка Шевченківського 
району Харківської області.

У 1981 р. закінчила Харківський сільськогосподарський інститут імені 
В.В. Докучаєва.

З 1977 по 1981 р. – агроном лабораторії фітопатології Укр. НДІРСіГ 
імені В.Я. Юр’є ва ПВ ВАСГНІЛ; з 1981 по 1989 р. – молодший науко-
вий співробітник лабораторії по розробці засобів боротьби з хворобами 
соняшнику; з 1985 по 1989 р. – аспірантка Інституту захисту рослин за 
спеціальністю захист рослин; з 1989 по 1991 р. – науковий співробітник 
лабораторії з розробки засобів боротьби з хворобами соняшнику; з 1991 
по 1992 р. – старший науковий співробітник лабораторії імунітету; з 1992 
по 2002 р. – учений секретар Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва; з 
1999 по 2002 р. – завідувач лабораторії імунітету, без вивільнення з посади 
ученого секретаря Інституту; з 2002 по 2012 р. – заступник директора з 
наукової роботи; з 2012 по 2016 р. – головний науковий співробітник лабо-
раторії імунітету рослин до хвороб та шкідників Інституту рослинництва 
імені В.Я. Юр’єва НААН; з 2016 по 2020 р. – очолювала відділ теоретич-
них досліджень в рослинництві та генетичних ресурсів рослин Інституту 
рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН.

У 1990 р. в Українській сільськогосподарській академії захистила кан-
дидатську дисертацію на тему: «Особливості розвитку білої гнилі соняш-
нику в умовах Лісостепу України і заходи захисту від хвороб», а у 2005 р. 
у Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнав-
ства та сортовивчення захистила докторську дисертацію на тему: «Теоре-
тичні основи селекції соняшнику на стійкість до некротрофних патогенів». 
Вчене звання професора присвоєно у 2011 р.

Наукові праці В.П. Петренкової присвячено проблемам стійкості зерно-
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вих, зернобобових та олійних культур до хвороб і шкідників. Результати її 
наукових досліджень використовуються в селекційних програмах за ство-
рення стійких до хвороб і шкідників сортів і гібридів зернових, зернобобо-
вих та олійних культур. В.П. Петренковою сформовано колекції стійких до 
хвороб і шкідників форм пшениці озимої м’якої (318 зразків), пшениці ярої 
м’якої (182 зразки) та твердої (92 зразки), соняшнику (50 зразків), гороху 
(132 зразки), квасолі (127 зразків), сої (46 зразків), які зареєстровані в На-
ціональному центрі генетичних ресурсів рослин України і є національним 
надбанням нашої країни. 

Результатом її наукових досліджень є 80 авторських свідоцтв на сорти 
рослин, зокрема 25 на сорти соняшнику, 10 свідоцтв на реєстрацію зразків 
генофонду, 22 патенти.

Вченою опубліковано понад 400 наукових праць, з них 10 книг та моно-
графій, наукові видання, навчальні посібники.

В активі її наукової школи 5 докторів і 14 кандидатів наук.
Обрана у 2007 р. членом-кореспондентом УААН.
Упродовж багатьох років вона була заступником голови спецради  

Д 64.366.01 Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН із захис-
ту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями селекція і 
насінництво, рослинництво. Була головою журі Всеукраїнської олімпіади із 
захисту рослин, головою комісії конкурсу «Найкращий молодий науковець 
Харківщини», членом постійно діючої комісії з присудження Стипендії в 
галузі аграрних наук імені Олексія Никаноровича Соколовського для дос-
відчених та молодих учених. Як керівник відділу теоретичних досліджень 
в рослинництві та генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва іме-
ні В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України Віра Павлівна 
здійснювала методичне керівництво науковими лабораторіями, спрямовува-
ла діяльність наукових підрозділів на виконання завдань державних прог-
рам, отримання новітніх розробок та впроваджень їх у виробництво.

Нагороджена орденом «Княгині Ольги» III ступеня, 3 медалями та від-
знаками НААН, ХОДА, Харківського міського голови. Лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки 2013 р. за розробку наукових основ і 
формування Банку генетичних ресурсів польових культур України, премій 
НААН «За видатні досягнення в аграрній науці» за наукову працю «Іму-
нологічні основи селекції зернових колосових, кукурудзи та соняшнику, 
практичне використання стійкості у селекційних програмах та агропро-
мисловому виробництві України» (2003), «За видатні досягнення в аграр-
ній науці» за цикл наукових праць «Селекція польових культур на підви-
щення адаптивного потенціалу» (2010), премії імені В.Я. Юр’єва НАН за 
цикл робіт «Інтродукція та створення сортів нових високопродуктивних 
культур для забезпечення сталого розвитку агросфери України». 

Померла 24 січня 2020 р.
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ПІДДУБНИЙ
Володимир
Антонович

Вчений у галузі харчових технологій,
доктор технічних наук, професор,

член-кореспондент НААН (2020)

Народився 1 січня 1965 р. у с. Тихий Хутір Жашківського району Чер-
каської області.

З 1972 р. навчався у Тихохутірській восьмирічній школі, яку закінчив у 
1980 р. з відзнакою.

З 1980 по 1984 р. навчався у Київському технікумі залізничного транс-
порту і отримав спеціальність технік-механік. У 1993 р. закінчив Київський 
технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю машини і 
апарати харчових виробництв і отримав кваліфікацію інженера-механіка. У 
1997 р. закінчив Київський інститут післядипломної освіти керівників і спе-
ціалістів агропромислового комплексу і отримав кваліфікацію економіста-
бухгалтера. З 1984–1986 рр. – перебував у лавах Радянської Армії.

Упродовж 1987–1989 рр. – тренер виробничої гімнастики на Бровар-
ському світлотехнічному заводі; 1989–1998 рр. – інженер-механік МП 
«Модуль»; 1998–2000 рр. – інженер відділу маркетингу ТОВ «Електропри-
лад ЛТД»; 2001 р. – науковий співробітник; 2002 р. – старший науковий 
співробітник Київського технологічного інституту харчової промисловос-
ті; 2008–2010 рр. – головний науковий співробітник проблемної науково-
дослідної лабораторії Національного університету харчових технологій.

З 2003 р. за сумісництвом – доцент, з 2006–2016 рр. – професор кафед-
ри «Технічна механіка і пакувальна техніка» Національного університету 
харчових технологій; 2010–2011 рр. – проректор з науково-організаційної 
роботи навчального комплексу Національного університету харчових техно-
логій; 2011–2014 рр. – головний науковий співробітник проблемної науково-
дослідної лабораторії цього університету; 2015 р. – завідувач кафедри харчо-
вих технологій Київського кооперативного інституту бізнесу і права.

З вересня 2015 р. і дотепер – професор кафедри технології і організа-
ції ресторанного господарства Київського національного торговельно-
економічного університету.
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У 2003 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка мето-
дів розрахунку і удосконалення обладнання систем виробництва солоду», 
спеціальність 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологіч-
них та фармацевтичних виробництв.

У 2008 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
технічних наук на тему: «Наукові основи і апаратурне оформлення пере-
хідних процесів харчових і мікробіологічних виробництв», спеціальність 
05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фарма-
цевтичних виробництв. 

Доктор технічних наук з 2008 р.
Атестат професора по кафедрі технічної механіки і пакувальної техніки 

НУХТ отримав у 2008 р.
У 2020 р. обраний членом-кореспондентом НААН.
Напрям наукової діяльності стосується харчових технологій: інтенсифі-

кації енерго- та масообмінних процесів, розробки нових технологій та об-
ладнання для стабілізації якісних показників харчової продукції, міцності 
технологічних конструкцій. Розроблено нові технології, що ґрунтуються 
на різких змінах тисків газонасичених систем, завдяки чому досягають-
ся можливості істотного підвищення рівня екстракції цільових речовин, 
подовжуються терміни зберігання продукції. Виконано розробки з одер-
жання нових видів продуктів на основі осмомолекулярної дифузії. Нові 
розробки знайшли впровадження і пройшли промислові випробування, що 
підтверджує їх високу ефективність.

Має 402 наукові та науково-методичні публікації, зокрема 36 підручни-
ків, навчальних посібників та монографій, 157 патентів України на вина-
ходи та корисні моделі. Є співавтором патенту України на винахід, який 
став переможцем конкурсу «Винахід року» у галузі харчового виробни-
цтва 2014 р.

Підготував 3 кандидатів технічних наук, є науковим консультантом 2 
здобувачів наукового ступеня доктора технічних наук.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, лауреат Премії Кабінету Міністрів Украї-
ни за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України, Почесною грамо-
тою Кабінету Міністрів України, почесною відзнакою «Відмінник освіти 
Украї ни», почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації 
та Почесною Нікою «Успішний професіонал України 2011 року», нагруд-
ними знаками «За наукові та освітні досягнення», «За академічні заслуги» 
та «За творчі здобутки».

Є членом редакційної колегії журналу «Товари і ринки».
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ПІДЛІСЕЦЬКИЙ
Гліб

Макарович 
 (1937–2013)

Вчений у галузі аграрної економіки,
доктор економічних наук, професор,

член-кореспондент НААН (1995)

Народився 10 вересня 1937 р. у с. Застав’я Корецького району Рівнен-
ської області.

У 1959 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут.
У 1959–1963 рр. – працював на Українській дослідній станції хмеляр-

ства завідувачем виробництва, старшим техніком та завідувачем Бердичів-
ського опорного пункту (хмелерадгосп «Дубова»). У 1963–1965 рр. – аспі-
рант Українського НДІ економіки і організації сільського господарства.

З 1965 р. працював в Інституті аграрної економіки молодшим, старшим 
науковим співробітником, завідувачем сектору. З 1976 по 1992 р. – заступник 
директора з наукової роботи Українського НДІ економіки і організації сіль-
ського господарства ім. О.Г. Шліхтера. З огляду на удосконалення структури 
інституту з 1992 р. – завідувач відділу основних фондів, з 1997 р. – відділу цін 
на матеріальні ресурси та робочу силу, з 2001 р. – відділу цін на матеріальні 
ресурси Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

У 1987–1994 рр. очолював спеціалізовану вчену раду Інституту аграрної 
економіки із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук. Був заступником голови спецради Д 26.350.01 при ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» .

У 1965 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Економічна ефективність капітальних вкла-
день в колгоспах Полісся». У 1984 р. в Інституті економіки АН Української 
РСР – докторську дисертацію на тему: «Економічні проблеми формування 
та ефективного функціонування основних фондів сільського господарства 
(на матеріалах Української РСР)». Доктор економічних наук з 1986 р. Вче-
не звання професора присвоєно у 1992 р.

З 1965 р. Г.М. Підлісецьким проведено дослідження, обґрунтовано ме-
тодологію і розроблено рекомендації з питань підвищення економічної 
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ефективності капітальних вкладень у сільськогосподарські меліорації, 
у співавторстві розроблено методику визначення та аналізу економічної 
ефективності капітальних вкладень у сільське господарство.

У 1970–1990 рр. – керівник і співвиконавець розробок державної тема-
тики з підвищення економічної ефективності основних виробничих фон-
дів сільськогосподарських підприємств, обґрунтування їхніх нормативів на 
10, 11, 12 і 13 п’ятирічки. Розроблено прогноз фондозабезпеченості й по-
треби в капітальних вкладеннях сільського господарства, виконано низку 
госпдоговірних тем на замовлення міністерств і відомств. У 1991–1996 рр. 
удосконалено методи аналізу економічної ефективності, формування та 
використання основних засобів в аграрних та переробних підприємствах, 
відпрацьовано методологію ціноутворення на матеріальні ресурси, розроб-
лено методи оцінки основних засобів у підприємствах АПК. За останні 
роки вченим виконано низку теоретичних та методичних розробок щодо 
аналізу економічної ефективності, формування і використання основних 
засобів в аграрних, обслуговуючих та переробних підприємствах, норму-
вання та прогнозування фондозабезпеченості, експертного оцінювання 
основних засобів. За розробки Загальнодержавної програми підтримки 
розвитку українського села обґрунтовано потребу в основних засобах на 
2015 та 2020 рр.

Г. М. Підлісецьким опубліковано 230 наукових праць, зокрема 16 моно-
графій.

Підготував 12 кандидатів економічних наук.
Обрано у 1995 р. членом-кореспондентом УААН Відділення аграрної 

економіки і продовольства.
Нагороджений золотою, срібною та бронзовими медалями ВДНГ СРСР, 

почесними грамотами, заслужений діяч науки і техніки України.
Помер 28 січня 2013 р. 
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Народився 29 листопада 1959 р. у селищі Донецьке міста Кіровська Лу-
ганської області. 

Закінчив зооінженерний факультет Української ордена Трудового Чер-
воного Прапора сільськогосподарської академії 1981 року за фахом зоотех-
нія. 

Розпочав свій трудовий шлях Ю.П. Полупан у 1981р. – молодшим на-
уковим співробітником Українського науково-дослідного інституту розве-
дення і штучного осіменіння великої рогатої худоби; 1989 р. – науковий 
співробітник Українського науково-дослідного інституту по племінній 
справі в тваринництві; з 1990 р. – старший науковий співробітник Україн-
ського науково-дослідного інституту по племінній справі в тваринництві.

Упродовж 1994–1998 рр., 2002–2009 рр. – завідувач лабораторії Інститу-
ту розведення і генетики тварин УААН. 

Упродовж 2011–2014 рр. – завідувач відділу Інституту розведення і ге-
нетики тварин НААН. 

У 1998–2002 рр., 2009–2011 рр., 2014–2018 рр. – заступник директора з 
наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця 
НААН. 

З 2018 р. і дотепер – директор Інституту розведення і генетики тварин 
імені М.В. Зубця НААН.

У 1992 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив ди-
сертаційну роботу на тему: «Особливості росту, розвитку і формування 
відтворювальної здатності бугайців чорно-рябої породи та її помісей з 
голштинською» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогоспо-
дарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення, селекція і відтво-
рення сільськогосподарських тварин. 

У 1994 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. 

ПОЛУПАН
Юрій

Павлович
Вчений у галузі розведення і

генетики сільськогосподарських тварин,
доктор сільськогосподарських наук, професор, 

член-кореспондент НААН (2016)
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У 2013 р. в Інституті розведення і генетики тварин НААН захистив док-
торську дисертацію на тему: «Селекційні та онтогенетичні особливості 
формування господарськи корисних ознак молочної худоби» за спеціаль-
ністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин.

У 2015 р. присвоєно вчене звання професора зі спеціальності 06.02.01 – 
розведення та селекція тварин.

У 2016 р. обрано членом-кореспондентом НААН.
Основним напрямом наукових досліджень є генетичне поліпшення і 

селекційне удосконалення молочної худоби із використанням кращих сві-
тових молочних порід. Є співавтором новоствореної української червоної 
молочної породи, голштинізованого та жирномолочного внутрішньопорід-
них, чотирьох зональних заводських її типів і понад 20 заводських ліній, 
родин та споріднених груп, південного внутрішньопорідного типу україн-
ської чорно-рябої молочної породи.

Чимало наукових праць Ю.П. Полупана присвячено розробці теоретич-
них і практичних засад консолідації селекційних груп тварин, оцінюванню 
препотентності та племінної цінності плідників, прогнозуванню молочної 
продуктивності корів і спермопродуктивності бугаїв, питанням досліджень 
закономірностей формування ознак продуктивності та екстер’єру молоч-
ної худоби в онтогенезі, оцінюванню конституціональних особливостей та 
резистентності тварин, селекційно-генетичних параметрів на популяцій-
ному рівні їх оцінювання, успадковуваності, генетичної детермінації, спів-
відносної мінливості селекціонованих ознак. Ним вивчено теплостійкість 
і адаптаційну здатність помісної худоби в умовах посушливого, спекотного 
клімату півдня та сходу України. Низку робіт присвячено питанням еко-
номічного оцінювання та ефективності ведення галузі молочного скотар-
ства.

Ю.П. Полупан координує дослідження за підпрограмою 2 «Селекція, 
оцінка племінної цінності та стан біорозмаїття у тваринництві» програми 
31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворен-
ня та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення 
біоресурсів у тваринництві») з терміном виконання 2021–2025 рр. Науко-
ві дослідження Ю.П. Полупан проводить за постійної та безпосередньої 
ефективної співпраці з багатьма господарствами Донецької, Херсонської, 
Запорізької, Одеської, Черкаської, Київської, Чернігівської областей та АР 
Крим. За його безпосередньої участі створено високопродуктивні племінні 
стада, у яких середній надій за корову за останні 10–15 років зріс до 6– 
10 тис. кг.

Ю.П. Полупан є заступником голови спеціалізованої вченої ради 
Д 27.355.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеці-
альністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин і 03.00.15 – генетика. Він 
є членом експертної ради ДАК МОН України, членом науково-експертної 
ради Міністерства аграрної політики і продовольства України, членом ко-
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місій з атестації суб’єктів племінної справи у тваринництві, заступником 
головного редактора міжвідомчого тематичного наукового збірника «Роз-
ведення і генетика тварин», членом редколегії наукового збірника «Вісник 
Сумського національного аграрного університету».

Ю.П. Полупан бере участь у підготовці і атестації наукових кадрів та 
вик ладацькій діяльності. Під його керівництвом захищено 5 кандидат-
ських дисертацій.

У творчому доробку автора 565 наукових праць, зокрема 5 патентів, 
авторське свідоцтво на винахід, 3 рацпропозиції, 506 публікацій. Серед 
наукових праць Ю.П. Полупана 12 монографій, 2 програми збереження 
генофонду порід, 44 брошури, рекомендації та нормативних документів, 
8 програм селекції порід та регіональних популяцій, 37 планів і програм 
племінної роботи зі стадами. Опубліковано 6 наукових праць англійською 
мовою, 42 публікації за кордоном, чотири публікації у виданнях, що індек-
суються у наукометричній базі Scopus, шість – у Web of Science. У науково -
метричній базі Web of Science 14 статей цитовано 47 разів (індекс Гірша 4), 
у базі Google Scholar 260 публікацій цитовані 1360 разів (h-індекс 21). 

За плідну наукову роботу нагороджений відзнаками та медалями: лау-
реат премії академії аграрних наук «За видатні досягнення в аграрній нау-
ці» (2008); має трудову відзнаку «Знак Пошани» Міністерства аграрної 
політики України (2009); нагороджений грамотою Президії НААН (2010); 
має Почесну відзнаку НААН (2012); нагороджений медалями «100 років 
НААН» (2019) та «Народна шана українським науковцям 1918–2018» 
(2019). 
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Народився 13 січня 1960 р. у с. Ксаверів Малинського району Житомир-
ської області у родині агронома та вчительки української мови.

У 1977 р. вступив до технічного училища в Києві, після закінчення яко-
го працював на київському заводі «Кристал». 

У 1979–1981рр. проходив строкову службу у Збройних силах СРСР. 
З 1981р. працював у м. Єнакієве Донецької області монтажником у трес-

ті «Єнакієвометалургбуд», потім на шахті «Ольховатська» (об’єднання 
«Орджонікідзевугілля»), де, почавши від гірничого робітника, дійшов до 
заступника директора (1985). 

У 1986–1988 рр. працював головним технологом капітального будівни-
цтва виробничого об’єднання «Орджонікідзевугілля». 

Упродовж 1998–2002 рр. – голова правління міжнародного благодійного 
фонду «Від щирого серця», провів понад 60 тис. благодійних акцій, надав-
ши допомогу понад 6 тисячам громадян. Брав участь у розробці соціаль-
них програм з підтримки інтелектуально обдарованої молоді, формування 
економічної свідомості, розвитку підростаючого покоління.

У 2000 р. здобув спеціальність промислове та цивільне будівництво у 
Донбаському гірничо-металургійному інституті. 

У жовтні 2002 р. призначений 1-м заступником голови Житомирської 
обласної державної адміністрації. 

У 2003 р. закінчив Національну академію державного управління при 
Президентові України, магістр державного управління. 

У 2005 обраний головою правління та головою ради Національної асо-
ціації виробників м’яса та м’ясопродуктів України. 

З 2006–2010 рр. – народний депутат України V, VI скликань.
У 2006 р. був обраний до Комітету Верховної Ради з питань екологіч-

ної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 

ПРИСЯЖНЮК
Микола 
Володимирович
Вчений у галузі сільськогосподарського
виробництва, земельної реформи,
кандидат технічних наук,  професор,
член-кореспондент НААН (2016)
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катастрофи; 2007–2010 рр. – голова Комітету Верховної Ради України з 
питань аграрної політики та земельних відносин. 

У 2010–2014 рр. – Міністр аграрної політики України.
У 2016 р. обрано членом-кореспондентом НААН.
У статті «Аграрна стратегія України» висловив своє комплексне бачен-

ня розвитку аграрного ринку та сільського господарства України, земель-
ної реформи та підтримки українського виробника. Налагодив співпрацю 
з Китаєм у аграрній сфері, досягнув домовленості з іноземними банками 
про кредитування українського виробника аграрної продукції. З ініціативи 
М.В. Присяжнюка розпочато формування кадастрового реєстру виноград-
ників. На початку 2012 р. доручив невідкладно розробити Концепції роз-
витку сільських територій.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ (2009), ІІ (2011) і І (2014) сту-
пенів.
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ПРИХОДЬКО
Юрій 
Олександрович 
Вчений у галузі ветеринарної паразитології,
доктор ветеринарних наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2010) 

Народився 18 червня 1956 р. у м. Люботин Харківської області.
У 1978 р. закінчив Харківський зооветеринарний інститут за фахом ве-

теринарія, набувши кваліфікацію ветеринарний лікар.
Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності. 
Упродовж 1978–2003 рр. – Український науково-дослідний інститут екс-

периментальної ветеринарії (з 1992 р. Інститут експериментальної і клініч-
ної ветеринарної медицини УААН та з 2006 р. ННЦ «Інститут експеримен-
тальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН): ветеринарний лікар 
лабораторії вивчення туберкульозу сільськогосподарських тварин; молод-
ший науковий співробітник лабораторії хвороб бджіл з групою протозоо-
логії; старший науковий співробітник лабораторії гельмінтології; завіду-
вач сектору гельмінтології; провідний науковий співробітник лабораторії 
гельмінтології; завідувач лабораторії гельмінтології; завідувач лабораторії 
паразитології.

З 2003 р. і донині працює у Харківській державній зооветеринарній 
академії на посадах: завідувач кафедри паразитології, професор; у 2006–
2016 рр. – проректор з наукової роботи; перший проректор.

З 2020 р. і дотепер – провідний науковий співробітник Інституту ветери-
нарної медицини НААН за сумісництвом.

У 1986 р. у Білоруському науково-дослідному ветеринарному інституті 
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Эймериоз овец и усовершен-
ствование мер борьбы с ним». 

У 2002 р. в ННЦ «ІЕКВМ» НААН захистив докторську дисертацію на 
тему: «Кишкові гельмінтози свиней і собак та експериментальне обґрунту-
вання застосування вітчизняного антгельмінтика альбендазолу» за спеці-
альністю 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія.

Науковий ступінь доктора наук присуджено у 2002 р.
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Учене звання професора присвоєно у 2007 р. за спеціальністю 16.00.11 – 
паразитологія, гельмінтологія.

У 2010 р. обрано членом-кореспондентом НААН Відділення Ветери-
нарної медицини.

Ю.О. Приходько є послідовним продовжувачем традицій наукової шко-
ли паразитологів, створеної у ННЦ «ІЕКВМ» НААН. Уся його науково-
практична діяльність пов’язана з дослідженням поширення збудників па-
разитарних хвороб, вивченням їх біологічних особливостей та розробкою 
ефективних засобів і заходів боротьби з паразитарними хворобами тва-
рин. 

Перебуваючи на посаді завідувача кафедри, у 2004 р. пройшов стажу-
вання у європейських ветеринарних закладах: Утрехтський університет 
(Нідерланди), Вільний університет Берліна (Німеччина). 

У 2014 р. пройшов стажування в Американській асоціації мікробіологів 
(Вашингтон, США).

Під керівництвом Ю.О. Приходька активно розвивається наукова школа 
з ветеринарної паразитології у ХДЗВА. Він проводить навчання студентів, 
магістрів, аспірантів, слухачів факультету підвищення кваліфікації Харків-
ської державної зооветеринарної академії за курсом паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин. 

Юрієм Олександровичем підготовлено 7 кандидатів наук, опубліковано 
понад 200 наукових праць, монографію, 3 підручники, 6 навчальних посіб-
ників, 19 методичних розробок, отримано 28 патентів на винаходи.

Діяльність Ю.О. Приходька оцінено відомчими відзнаками Міністер-
ства аграрної політики України: знаком «Відмінник аграрної освіти та нау-
ки» ІІІ та ІІ ступенів (2006, 2011) та «Знаком Пошани» (2007).

На громадських засадах брав активну участь у роботі Вищої атестаційної 
комісії України – упродовж 10-ти років (2006–2016) був членом експертної 
ради ВАК (ДАК) з присудження наукових ступенів доктор і кандидат наук, 
а також присудження вчених звань старший науковий співробітник у галу-
зі ветеринарних та сільськогосподарських наук, відділення «Ветеринарія і 
зоотехнія».

Він є членом Українського наукового товариства паразитологів.
Юрій Олександрович очолює методичну комісію з дисциплін клінічної 

підготовки факультету ветеринарної медицини ХДЗВА. Є членом вченої 
ради факультету ветеринарної медицини, вченої ради академії, членом 
двох спеціалізованих вчених рад. 

Завідувач кафедри, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспон-
дент НААН Приходько Юрій Олександрович є гарантом підготовки сту-
дентів за освітньою програмою «Ветеринарна медицина» зі спеціальності 
211 ветеринарна медицина ОКР магістр, а також є дійсним рецензентом 
журналу «Advances in Animal and Veterinary Sciences» (Scopus), що під-
тверджується сертифікатом.
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Народився 1 листопада 1943 р. у с. Солоному Заліщицького району Тер-
нопільської області. 

Навчався в Чортківському сільськогосподарському технікумі (Терно-
пільська область), де поряд із середньою освітою отримав кваліфікацію 
бухгалтера. У 1960–1965 рр. – студент економічного факультету Україн-
ської сільськогосподарської академії (м. Київ). 

Трудову діяльність розпочав у 1965 р. головним економістом зернорад-
госпу «Мирний» Єсільського району Цілиноградської області (Казахстан) . 
У 1966 р. служив в армії, а в 1967–1972 рр. працював спочатку економістом 
з оплати праці на Калитянській птахофабриці (Київська область), а потім 
головним економістом колгоспу «Перемога» Борщівського району Терно-
пільської області; у 1972–1974 рр. очолював Борщівську районну планову 
комісію. 

У 1974–1977 рр. навчався в аспірантурі Інституту економіки Академії наук 
України, після закінчення якої постійно працював у названому інституті мо-
лодшим, старшим, провідним науковим співробітником, а у 1998–2005 рр. 
(до реорганізації Інституту) – завідувачем відділу соціально-економічного 
розвитку села. Із жовтня 2005 р. – головний науковий співробітник відділу 
економіки і політики аграрних перетворень Державної установи «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України». У 1991–1992 рр., залишаючись 
співробітником Інституту економіки НАНУ (за сумісництвом), працював 
начальником Управління наукового і кадрового забезпечення Державного 
комітету України з соціального розвитку села. У 1977 р. в Інституті еконо-
міки АН України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність 
сільськогосподарського виробництва в умовах розвитку міжгосподарської 
кооперації», а у 1996 р. – докторську дисертацію на тему: «Господарський 
механізм відтворення умов життя працівників аграрної сфери».

ПРОКОПА
Ігор
Васильович 
Вчений у галузі аграрної економіки, 
доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НААН (2002)
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Основні напрями наукової діяльності: соціально-економічний розви-
ток села; економічний механізм функціонування і розвитку сільської со-
ціальної інфраструктури, відтворення сільського життєвого середовища; 
наукові і прикладні аспекти сільського розвитку. Наукові розробки свого 
часу були реалізовані в законах України «Про пріоритетність соціального 
розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» 
(1992) та «Про основні засади державної аграрної політики на період до 
2015 року» (2005); Концепції Національної програми відродження села на 
1995–2005 рр. (1994), Основних засадах розвитку соціальної сфери села 
на період до 2015 р. (2007), інших нормативних, а також методичних доку-
ментах, спрямованих на формування повноцінного життєвого середовища 
у сільському секторі суспільства та забезпечення сталого сільського роз-
витку. 

Як головний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогно-
зування НАН України» І.В. Прокопа відповідає за опрацювання наукових 
засад інституціонального і ресурсного забезпечення, формування органі-
заційних та економічних механізмів інклюзивного сільського розвитку з 
урахуванням особливостей реформування місцевого самоврядування та 
організації влади в Україні. Він співпрацює з органами державної влади і 
управління, професійними формуваннями та організаціями громадянсько-
го суспільства в агропродовольчій сфері, бере участь у виконанні науково-
дослідних робіт на їх замовлення. 

Результати досліджень І.В. Прокопи опубліковані у понад 240 наукових 
працях, серед яких 2 індивідуальних та 34 колективних монографіях, 3 
нав чальних посібниках. 

Підготував 1 доктора і 7 кандидатів наук. 
Обрано у 2002 р. членом-кореспондентом УААН Відділення аграрної 

економіки і продовольства за напрямом економіка і організація агропро-
мислового виробництва.

І.В. Прокопа – член вченої і спеціалізованої (із захисту дисертацій) рад 
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», член редколегії 
наукового журналу «Український соціум». 

Нагороджений двома медалями (1970, 1982) і Грамотою Президії Вер-
хов  ної Ради УРСР (1998).
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ПУЗІК
Володимир
Кузьмич
Вчений у галузі агроекології, біотехнології, 
селекції та насінництва, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2007)

Народився 23 листопада 1948 р. у с. Олексіївка, що на Сумщині. 
Вищу освіту здобув у Харківському сільськогосподарському інституті 

імені В.В. Докучаєва (1975), з яким пов’язана вся його трудова і громад-
ська діяльність. Пройшов шлях від асистента кафедри генетики, селекції 
та насінництва, наукового співробітника агроекологічної лабораторії, до-
цента, директора Інституту післядипломної освіти, завідувача кафедри, 
першого проректора, ректора (2010–2017).

Під його керівництвом та за його участі на факультеті агрохімії та ґрун-
тознавства у 2009 р. створено кафедру екології та біотехнології, яку він 
очолював, а також відкрито новий напрям підготовки бакалаврів та магіст-
рів – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване при-
родокористування. 

У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2004 р. – докторську 
дисертацію, у 2007 р. його обрано членом-кореспондентом НААН.

Нині працює у Харківському національному технічному університеті 
сільського господарства імені Петра Василенка, в якому очолює створену 
кафедру агротехнологій та екології.

В.К. Пузік пройшов стажування в університеті штату Айдахо (США) 
та навчальному центрі Хауз Дюссе (Німеччина). Впродовж 1988–1990 рр. 
працював викладачем у Королівському університеті м. Пном Пень (Кам-
боджа).

Основні наукові інтереси пов’язані з вивченням механізмів алело-
патичної дії едифікаторів злакових фітоценозів та їх ролі у міжвидовій 
взаємодії різних видів і сортів злаків залежно від умов навколишнього 
середовища та етапу онтогенезу. Він є одним із фундаторів вивчення але-
лопатичних властивостей найпоширеніших у культурі видів пшениці, 
жита і тритикале. 
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Є автором майже 300 наукових праць, зокрема 5 монографій, 10 навчаль-
них посібників, 10 публікацій, що індексуються у Scopus. Має 4 авторські 
свідоцтва на винаходи і 15 патентів на корисну модель.

Як визнаного вченого з агроекології, біотехнології, селекції та насінниц-
тва В.К. Пузіка призначено членом експертної ради ВАКу України. Він є 
членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій. 

За багаторічну наполегливу творчу працю відзначений грамотами ра-
йонної і обласної Харківської держадміністрації, Міністерства сільського 
господарства СРСР, нагородами Міністерства аграрної політики і продо-
вольства України. Як визнаний науковець був стипендіатом Харківської 
обласної адміністрації у галузі науки і техніки імені О.Н. Соколовського, 
має звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 
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РАТИЧ
Іриней 
Борисович 
Вчений у галузі  
фізіології і біохімії тварин,  
доктор сільськогосподарських наук,  
член-кореспондент НААН (1999)

Народився 15 жовтня 1939 р. у с. Оріховець Підволочиського району 
Тернопільської області.

Закінчив Львівський зооветеринарний інститут, ветеринарний факуль-
тет у 1966 р. за фахом ветеринарний лікар. 

У 1966–1967 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії фізіо-
логічних основ утримання сільськогосподарських тварин Українського 
науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських 
тварин. Упродовж 1976–1989 рр. – старший науковий співробітник лабо-
раторії амінокислот, а у 1989–1994 рр. – провідний науковий співробітник 
цієї самої лабораторії Інституту фізіології і біохімії тварин УААН. 1994–
1998 рр. – заступник директора з наукової роботи, а 1998–2001 рр. – дирек-
тор Інституту землеробства і біології тварин та Інституту біології тварин 
УААН. З 2001 по 2020 р. – головний науковий співробітник лабораторії 
фізіології, біохімії та живлення птиці, а з 2020 р. – радник дирекції Інсти-
туту біології тварин НААН.

У 1971 р. у Львівському зооветеринарному інституті захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Дослідження показників білкового обміну в 
крові і шкірі телят за ультрафіолетового опромінювання». 

У 1994 р. в Інституті фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин 
захистив докторську дисертацію на тему: «Біологічна роль сірки і мета-
болізм сульфату у птиці».

Доктор сільськогосподарських наук з 1994 р., член-кореспондент НААН 
з 1999 р.

Основні напрями наукової роботи стосувалися досліджень, пов’язаних 
з дією штучних джерел ультрафіолетового опромінювання на організм 
сільськогосподарських тварин. Показано, що за опромінення тварин від-
бувається фотоліз розчинних білків шкіри з утворенням біологічно актив-



657

Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

них сполук, внаслідок чого виникають біологічні ефекти, які впливають на 
продуктивність. Дослідження на птиці були спрямовані на вивчення об-
мінних процесів і продуктивності з огляду на протеїнове, амінокислотне та 
мінеральне живлення та розробку рецептури чисторослинних комбікормів 
і нових мінеральних преміксів.  

У дослідженнях, проведених під керівництвом Іринея Борисовича з по-
зицій фізіології, біохімії та живлення обґрунтовано доцільність збільшення 
кількості Йоду в раціонах птиці для стимуляції синтезу травних ензимів, 
протеїнового й ліпідного обмінів, функції мікробіоценозу сліпої кишки, 
нормалізації морфоструктури щитоподібної залози. Визначено оптимальні 
дози додавання елемента до раціонів, що сприяє зростанню несучості пти-
ці, поліпшенню харчової якості та біологічної цінності одержаних яєць. 
Розроблено спосіб одержання функціональних продуктів харчування, зок-
рема яєць, збагачених йодованими амінокислотами. Уперше встановлено 
механізми дії новоствореного комплексного препарату рослинного похо-
дження на метаболічні процеси в організмі птиці, продуктивність і якість 
продукції та доведено ефективність застосування фітопрепарату на основі 
екстракту з евкаліпту замість кормових антибіотиків. Уперше проведено 
системні дослідження впливу комплексу мікроелементів Мангану, Феру-
му, Цинку, Купруму, Кобальту і Йоду у формі аквацитратів, виготовлених 
на основі нанотехнологій, на метаболічні процеси, продуктивність і якість 
продукції курей-несучок, курчат-бройлерів та перепілок. Експерименталь-
но доведено доцільність заміни мікроелементів у формі неорганічних со-
лей у складі гарантованих мінеральних преміксів комплексною добавкою 
цих самих біоелементів у формі аквацитрату. 

Опублікував понад 400 наукових праць, зокрема 3 монографії, 3 посіб-
ники, має 17 авторських свідоцтв і патентів та 9 методичних рекоменда-
цій.

Підготував 6 кандидатів наук й 1 доктора наук.
Обрано членом-кореспондентом НААН у 1999 р.
Досягнення І.Б. Ратича отримали високу державну оцінку, за які має на-

городи: медаль «Ветеран труда», 1986 р.; Диплом другого ступеня Вис-
тавки досягнень народного господарства УРСР за успіхи в економічному і 
соціальному розвитку Української РСР, 1989 р.; Почесна відзнака Україн-
ської академії аграрних наук, 2006 р.; Почесна відзнака Аграрного уні-
верситету імені Коллонтая (м. Краків, Республіка Польща) за досягнення 
у розвитку науки, 2008 р.; лауреат премії імені С.З. Ґжицького, 2008 р.; 
Трудова відзнака «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України, 
2009 р.; Почесна нагорода Міжнародного Академічного Рейтингу «Золо-
та Фортуна», медаль «Незалежність України» ІІІ ступеня, 2013 р.; подяка 
Прем’єр-міністра України, 2019 р.; лауреат Державної премії в галузі нау-
ки і техніки, 2019 р.; Подяка від голови Львівської міської ради, 2020 р.
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РИБАЛКА
Олександр 
Ілліч
Вчений у галузі генетики якості зерна,  
доктор біологічних наук,  
член-кореспондент НАН України (2018)  
і НААН (2020)

Народився 4 травня 1950 р. у с. Високопілля Олександрівського району  
Донецької області.

Після закінчення 10 класів Високопільської середньої загальноосвітньої 
школи у 1968 р. вступив на агрономічний факультет Харківського сільсько-
господарського інституту ім. В.В. Докучаєва, який закінчив з відзнакою у 
1972 р. за спеціальністю агрономія.

Після закінчення ХСГІ ім. В.В. Докучаєва у 1972 р. вступив до аспіран-
тури Всесоюзного селекційно-генетичного інституту (м. Одеса) за спеці-
альністю генетика.

По завершенні навчання в аспірантурі з 1975 р. працював у Селекційно-
генетичному інституті на посадах молодшого, старшого і провідного на-
укового співробітника. З 2004 р. і донині – завідувач відділу генетичних 
основ селекції Селекційно-генетичного інституту – Національного центру 
насіннєзнавства та сортовивчення.

У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію (ВСГІ, м. Одеса) і отри-
мав вчений ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю генетика. 
У 2009 р. захистив докторську дисертацію (СГІ–НЦНС, м. Одеса) і отри-
мав вчений ступінь доктора біологічних наук за спеціальністю генетика. У 
2006 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спе-
ціальністю генетика. У 2020 р. обраний членом-кореспондентом НААН 
Відділення рослинництво.

Науковий досвід О.І. Рибалка здобував у провідних науково-дослідних і 
селекційних центрах світу: Західному регіональному науково-дослідному 
центрі сільського господарства США, Каліфорнія, м. Берклі (1983), Калі-
форнійському Університеті, США, м. Ріверсайд (1994–1995), Компанії Лі-
магрейн (Limagrain), Франція, м. Шартр (1996–2006). 

О.І. Рибалка – відомий вчений-генетик сільськогосподарських рослин, 
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багаторічні дослідження якого дали змогу вирішити фундаментальні проб-
леми генетики якості зерна важливіших зернових культур – пшениці, яч-
меню і тритикале, відкрити нові способи їхнього цілеспрямованого поліп-
шення у процесі селекції. 

Пріоритетність наукових результатів вченого полягає у такому:
• вперше (світовий пріоритет) виконано картування на короткому плечі 

хромосоми 1ВS пшениці генного локусу Gli-B1, який кодує біосинтез за-
пасних білків ендосперму гліадинів (аналогічна робота була проведена у 
Кембриджському університеті Великобританії трьома роками пізніше);

• вивчено особливості генетичного контролю та успадковування аміло-
літичних ферментів зерна пшениці, досліджено зв’язки алелів маркер-
них генів (альфа- та бета-амілази) з селекційно-цінними ознаками;

• вперше (світовий пріоритет) виконано секвенування (визначення N-тер-
мі нальної послідовності амінокислот) індивідуальних білків-проламі-
нів, які кодуються алельними кластерами генів, що входять до складу 
так званого блоку зчеплених при успадковуванні електрофоретичних 
компонентів гліадинів пшениці та cекалінів жита; 

• вперше експериментально обґрунтовано гіпотезу про причини не га-
тивного впливу запасних білків секалінів жита, що кодуються локу сом 
Sec-1 і синтезуються в ендоспермі пшениці, на реологічні, техно логічні 
та хлібопекарські властивості борошна пшениці;

• за участі О.І. Рибалки проведено хромосомно-інженерну модифікацію 
сегмента короткого плеча житньої хромосоми 1RS з вилученням ген-
ного кластера Sec-1, який кодує біосинтез запасних білків ендосперму 
жита – секалінів, та заміщенням його на пшеничний генний кластер 
Gli-B1/Glu-B3 через ph-індуковану генетичну рекомбінацію. Розробле-
но способи практичного використання модифікованої транслокації у се-
лекції пшениці на якість;

• розроблено та впроваджено у практику електрофоретичного аналізу 
селекційного матеріалу (в Україні – Селекційно-генетичний інститут, 
у Франції – компанія Limagrain) новий метод міні-SDS електрофорезу 
запасних білків зерна пшениці, ячменю і тритикале (гліадинів та глюте-
нінів);

• на базі віддалених схрещувань створено і впроваджено у практику се-
лекції оригінальні генетичні лінії пшениці з екзотичними алелями, які 
кодують біосинтез запасних білків зерна та мають специфічні ефекти на 
показники хлібопекарської якості борошна; 

• на базі віддалених схрещувань створено селекційні лінії пшениці з ге-
ном На, який має радикальний вплив на одну з фундаментальних харак-
теристик якості зерна пшениці – консистенція ендосперму (твердість) 
зернівки;

• на основі використання гена Ha (хромосома 5D) з ефектом «екстра-
софт», походженням від Aegilops tauschii (DD, 2n=14) вперше створено 
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перспективний селекційний матеріал та перший в Україні сорт бісквіт-
ної пшениці Оксана – перший національний стандарт для сортів цієї 
категорії (районований у 2007 р.) для спеціального кондитерського ви-
користання, чим започатковано новий напрям селекції сортів пшениці 
кондитерського використання;

• вперше здійснено перенесення у геном пшениці від місцевого ендеміч-
ного дикорослого злаку Aegilops cylindrica (CCDD, 2n=28) серії генів з 
позитивним впливом на якість зерна та ефективною стійкістю до збуд-
ників головних грибних захворювань. Отриманий селекційний матеріал 
використовується в селекції СГІ–НЦНС, Канади і Франції;

• впроваджено у практику створення селекційного матеріалу серію но-
вих спонтанних мутацій, генів, інтрогресованих у пшеницю від видів-
співродичів, хромосомні транслокації та трансгени, чим відкрито шлях 
до створення сортів пшениці спеціального технологічного викорис-
тання: високобілкових екстрасильних, кондитерських, пшениці ваксі, 
високо амілозної пшениці, пшениці з кольоровим зерном (білим, фіоле-
товим, синім, чорним) та підвищеною харчовою цінністю зерна, сортів 
пшениці і тритикале для виробництва харчового етанолу і біоетанолу; 

 • вперше в Україні започатковано, обґрунтовано і успішно впроваджено 
у практичну селекцію новий напрям створення сортів харчового голо-
зерного ячменю з кольоровим (фіолетове, чорне, синє) зерном та підви-
щеною його харчовою цінністю (вміст білка, мінералів, антиоксидантна 
активність);

• розроблено та впроваджено у практику оцінки якості генетичного і се-
лекційного матеріалу та якості товарного зерна пшениці ефективний 
двоетапний експрес-метод седиментації SDS-30, який впроваджений 
і використовується в усіх провідних селекційних центрах України для 
оцінювання селекційного матеріалу пшениці за хлібопекарською якістю 
зерна;

• вперше в Україні здійснено оцінювання технічної якості зерна сортів та 
генетичних ліній пшениці за ознакою ефективності трансформації крох-
малю зерна в біоетанол; визначено критерії селекції пшениці і тритика-
ле на ефективну ферментабільність крохмалю та започатковано новий 
напрям селекції сортів пшениці й тритикале спеціального призначення 
для виробництва питного етанолу і біоетанолу;

• у практику оцінювання селекційного матеріалу пшениці за показниками 
якості, впроваджено нову систему, яка при високій об’єктивності оцінки 
дає змогу істотно скоротити фізичний обсяг та поліпшити ефективність 
добору селекційного матеріалу за якістю зерна;

• впроваджено нову систему контролю за генетичною чистотою сортів 
пшениці за ознаками якості зерна з використанням електрофоретичного 
аналізу клейковинних білків, починаючи з першого року формування 
розсадників первинного насінництва.
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Практичне втілення наукових розробок О.І. Рибалки, зокрема генетич-
них концепцій щодо якості зерна та її складових, створення нового гене-
тичного різноманіття і методів оцінювання якості для ефективного добору 
кращих генотипів у селекційних популяціях, ефективного контролю за ге-
нетичною чистотою сортів дали змогу започаткувати в Україні нові нап-
рями селекції та створити перші вітчизняні сорти пшениці та ячменю з 
принципово новим комплексом споживчих характеристик, а саме: 
• сорти пшениці бісквітного використання (червонозерний екстрам’яко-

зерний сорт Оксана та білозерний екстрам’якозерний сорт Білява);
• сорт пшениці ваксі Софійка зі зміненим біохімічним складом крохмалю;
• сорти чорнозерної пшениці Чорноброва і Чорнозерна з підвищеним 

вмістом у зерні вітамінів та мікроелементів, з високою антиоксидант-
ною активністю зерна; 

• високобілковий сорт ярого голозерного ячменю Ахіллес харчового та 
кормового напрямів використання;

• сорт ячменю озимого голозерного Крікс кормового напряму викорис-
тання;

• сорт озимого тритикале Альбіна спирто-дистилятного і кормового нап-
рямів використання.
Усі вони пройшли державну апробацію та були включені до Державного 

реєстру сортів, придатних для поширення в Україні.
Наукові здобутки вченого висвітлені у 220 наукових публікаціях, 16 ви-

находах і патентах, проєктах ДСТУ. 
Серед публікацій О.І. Рибалки дві фундаментальні монографії: «Якість 

пшениці та її поліпшення». Київ: Логос, 2011 (496 с.), в якій висвітлено ак-
туальні питання сучасної генетики якості пшениці, її селекції на якість зер-
на і борошна та «Ячмінь як продукт функціонального харчування». Київ: 
Логос, 2016 (620 с.), де вперше в Україні на підставі сучасних досліджень 
у галузі біохімії зерна, нутриціології, дієтології та клінічної медицини оха-
рактеризовано ячмінь як продукт функціонального харчування.

О.І. Рибалка є співавтором глави у фундаментальному міжнародному 
виданні з історії світової селекції пшениці «World Wheat Book – A History 
of Wheat Breeding», що видана у Франції, 2001 р.

Визнанням заслуг Олександра Ілліча Рибалки і його особистого внеску 
в розвиток вітчизняної та світової науки стало присвоєння йому Державної 
премії України у галузі науки і техніки (2014), обрання іноземним членом 
Нью-Йоркської академії наук (1996), дійсним асоційованим членом Ака-
демії аграрних наук Франції (2015), членом-кореспондентом Національної 
академії наук України (2018), членом-кореспондентом Національної ака-
демії аграрних наук України (2020), віце-головою 1 виконавчої ради між-
народного інноваційного альянсу «Шовковий шлях пшениці».
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РИЖЕНКО 
Василь 
Петрович
(1932–2015)

Вчений у галузі ветеринарної медицини,
доктор ветеринарних наук, професор, 
академік Української Технологічної академії,  
член-кореспондент НААН (2002)  

Народився 26 вересня 1932 р. у м. Києві, зростав у багатодітній сім’ї 
робітників. 

Закінчив Мироцький (нині – Немішаєвський) веттехнікум (1948–1952), 
Українську сільськогосподарську академію (1954–1959), аспірантуру Все-
союзного інституту експериментальної ветеринарії (м. Москва, 1966–
1969). Кандидатську дисертацію захистив у 1969 р., у цьому самому інсти-
туті на тему: «Гуморальные показатели иммунитета у свиней, комплексно 
привитых против чумы, рожи, паратифа и пастереллеза».

Докторську дисертацію захистив в ІВМ НААН у 1992 р. на тему: «Ба-
циллярная иктерогемоглобинурия крупного рогатого скота».

Працював на посадах: завідувача Ковалівського зооветпункту Монас-
тирського району Тернопільської області (1952–1954); другого ветлікаря, 
старшого епізоотолога П’ятихатської райветлікарні Дніпропетровської 
області (1959–1961); головного лікаря Новопокровського району Дніпро-
петровської області (1961–1966); асистента кафедри епізоотології Україн-
ської сільськогосподарської академії (м. Київ) – 1969–1971); помічника Мі-
ністра м’ясної і молочної промисловості України (1971–1976); завідувача 
кафедри тваринництва Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів 
і спеціалістів Мінхарчопрому України (1976–1981); старшого наукового 
співробітника лабораторії групових методів обробки тварин Українського 
науково-дослідного ветеринарного інституту (1981–1983); завідувача ла-
бораторії анаеробних інфекцій Інституту ветеринарної медицини НААН 
(1983–2015).

У 1983–1992 рр. працював головним спеціалістом-консультантом з роз-
робки і виробництва біологічних препаратів Національного центру охоро-
ни здоров’я тварин, Інституту ветеринарної медицини Республіки Куба і 
Національного підприємства «Кубавет». 
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Обраний у 2002 р. членом-кореспондентом УААН Відділення ветери-
нарної медицини та зоотехнії.

З огляду на епізоотичну ситуацію в Україні, за ініціативи В.П. Риженка, 
у грудні 1996 р. була створена лабораторія анаеробних інфекцій, яку він 
очолив. У жовтні 2004 р. при лабораторії почав діяти Науково-дослідний 
рефенс-центр з питань вивчення та профілактики анаеробних інфекцій.

Василь Петрович очолював науковий напрям фундаментальних до-
сліджень – теоретичне та експериментальне обґрунтування біотехнології 
виробництва інактивованих мультикомпонентних вакцин на основі вико-
ристання факторів патогенності мікроорганізмів, імуномодуляторів і нано-
технологій.

За його керівництва та за безпосередньої участі уперше в Україні ство-
рено низку засобів специфічного захисту тварин від анаеробних та змі-
шаних інфекцій: брадзоту, злоякісного набряку, некротичного гепатиту, 
анаеробної ентеротоксемії, клостридіальної дизентерії, некробактеріозу 
(фузобактеріозу), лігнієріозу (псевдоактиномікозу) та асоційованих з ними 
інфекцій, зумовлених аеробними мікроорганізмами (ешерихіями, саль-
монелами, пастерелами, лістеріями, актинобацилами, коковою та іншою 
мікрофлорою). Це вакцини: Вельшісан, Вельшісальм, Вельшіпаст, Ові-
сан, Сердосан, Пневмомастисан, Актиносан, Актиколісан, Некросан, 
Некросан-2, Некросан-3, Некросальм, Некроколісальм, Фузоактиносан, 
Колісальм, Клебсан, Гемофілосан, Поліавісан, Еквісан та ряд інших пре-
паратів. Ряд вакцин не мають аналогів. Особливістю препаратів є те, що 
вони придатні для застосування як з профілактичною, так і з лікувальною 
метою. Через це вони широко впроваджуються у ветеринарну практику з 
вагомим економічним ефектом. 

До зарубіжних розробок В.П. Риженка належать понад 40 вакцин та 
препаратів для специфічної профілактики інфекційних захворювань: 
бактерин-токсоїд – вакцина для профілактики бацилярної гемоглобінурії; 
асоційована вакцина для профілактики бацилярної гемоглобінурії і емфі-
зематозного карбункулу; «Мультиклостридін» для профілактики клостри-
діозів тварин (бацилярної гемоглобінурії, емкару, анаеробної ентероток-
семії, злоякісного набряку); вакцина «Асtіnіrаn» проти актинобацильозу; 
вакцина проти колібактеріозу свиней Еntеrоsіden, Еntеrоl; вакцина для про-
філактики маститів та ендометритів Пневмомастивак; метод внутрішньо-
шкірної безголкової вакцинації коней проти енцефаломієліту; пробіотики 
«Fіvаsgаl-Е», «Fіvаsgаl-М»; препарат «Аsmаgаn» для профілактики анемії 
та для застосування у онкологічній практиці та інші.

За роки роботи над проблемами патології тварин, що спричиняють анае-
робні мікроорганізми, В.П. Риженко створив дві наукові школи: у Респуб-
ліці Куба (Х.А. Фрага Кастро, І.П. Бенітес, Л. Тутарінова, А. Сола та ін.) 
і в Україні – з його учнів , які захистили дисертаційні роботи та у різні 
часи брали участь у діяльності лабораторії і центру: кандидат ветеринар-



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

664

них наук, нині доктор ветеринарних наук О.М. Марченко (Бергілевич), 
кандидат ветеринарних наук Т.О. Гаркавенко, кандидат ветеринарних наук 
В.О. Андріящук, кандидат ветеринарних наук О.В. Ложкіна, кандидат ве-
теринарних наук О.В. Рудой, кандидат ветеринарних наук О.М. Жовнір, 
кандидат ветеринарних наук Т.М. Уховська, а також інші науковці – канди-
дат біологічних наук, доцент Г.Ф. Риженко, кандидат ветеринарних наук, 
доцент О.І. Горбатюк, наукові співробітники С.М. Тютюн, С.А. Дементьє-
ва, Л.С. Мілько. 

Впровадження розробок В.П. Риженка надало можливість оздоровити 
ряд господарств у Київській, Донецькій, Хмельницькій, Житомирській, 
Херсонській та інших областях від таких особливо небезпечних захворю-
вань як некробактеріоз, актинобацильоз, брадзот, анаеробна ентеротоксе-
мія, набрякова хвороба та усунути залежність держави від імпорту анало-
гічних засобів.

Василь Петрович є автором понад 300 друкованих праць, співавтором 
2 навчальних посібників, 8 авторських свідоцтв, 60 патентів, 27 біопре-
паратів, понад 60 нормативних документів, 18 методичних рекомендацій. 
Відомий за межами України: був почесним членом спілки мікробіологів та 
вченої ради ІВМ Республіки Куба, спецради БДАУ зі спеціальності біотех-
нологія, членом Держветфармкомісії, вченої ради ІВМ.

Ветеринарній справі Василь Петрович присвятив 65 років, з них науково-
педагогічній діяльності 47 років. Із 12 його учнів є один професор, троє 
керівників наукових підрозділів, 7 захистили дисертації у 2013–2016 рр.

За особистий внесок в науку В.П. Риженко нагороджений 16 відзна-
ками, з них 5 державних, а саме: медаль «В память 1500-летия Киева», 
26.12.1983; медаль «Ветеран труда» 22.06.1988; медаль «Маркоса Марті» 
(Республіка Куба) 05.01.1991; почесне звання «Заслужений діяч науки та 
техніки України» № 1100/2006 від 18.12.2006; ювілейна медаль «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» № 474/2010 від 
02.04.2010.

Помер В.П. Риженко 11 січня 2015 р., похований на Биківнянському кла-
довищі м. Києва.
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РУБАН 
Сергій 

Юрійович 
Вчений у галузі розведення та селекції,  

технології утримання тварин,  
доктор сільськогосподарських наук, 

член-кореспондент НААН (2007)

Народився 31 травня 1956 р. у с. Червоний Степ Сахновщинського ра-
йону Харківської області.

Закінчив у 1978 р. Харківський зооветеринарний інститут за фахом 
зооінженер. З 1978 р. працював головним зоотехніком колгоспу «Маяк» 
Прохоровського району Бєлгородської області, з 1980 р. – молодшим 
нау ковим співробітником відділу розведення молочної худоби Науково-
дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР. Упродовж 
1984–1987 рр. навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституту тва-
ринництва Лісостепу і Полісся УРСР. З 1988 р. – старший науковий співро-
бітник, а з 1996 р. – заступник директора з наукової роботи Інституту тва-
ринництва УААН. Упродовж 2000–2006 рр. завідувач відділу виробництва 
молока в цьому інституті. В період 2006–2007 рр. – науковий консультант 
ТОВ «АФ «Горняк», а з 2007 р. – доцент кафедри технології тваринництва 
Харківської державної зооветеринарної академії. 

У 2007 р. виконував обов’язки, а з 2008 р. був обраний на посаду 
академіка-секретаря Відділення зоотехнії УААН.

 У 2011 р. призначений заступником директора з наукової роботи Інсти-
туту розведення і генетики тварин НААН.

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості 
успадкування продуктивних та екстер’єрно-конституціональних ознак при 
схрещуванні симентальської худоби з бугаями червоно-рябої голштин-
ської, айрширської і монбельярдської порід», а в 1999 р. – дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: 
«Методология и система селекции животных украинской красно-пестрой 
молочной породы».

Основні напрями наукової діяльності С.Ю. Рубана: удосконалення 
системи організації селекційного процесу і методів оцінювання племін-
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ної цінності молочної худоби, вивчення та розробка методів поліпшення 
існую чих та створення нових порід сільськогосподарських тварин; орга-
нізація наукових досліджень та племінної справи в галузі тваринництва, 
технологія утримання та системи організації виробничих процесів у тва-
ринництві України.

С.Ю. Рубан запропонував оригінальні методики оцінювання успадку-
вання ознак та реалізованого генотипу тварин, зокрема варіанти методів 
коваріаційного та дисперсійного аналізу для оцінювання реакцій середо-
вищної чутливості у тварин до коливань екзогенних факторів, прогнозу-
вання надоїв з використанням коваріаційних матриць, лінійне оцінювання 
екстер’єру тощо.

Учений брав активну участь у створенні першої за часів незалежності 
країни української червоно-рябої молочної породи, зокрема її південно-
східного внутрішньопородного типу.

С.Ю. Рубан брав безпосередню участь у розробці концепції «Державної 
програми розвитку тваринництва до 2015 р.», концепції «Загальнодержав-
ної програми селекції у тваринництві на період до 2020 р.», а також галузе-
вих програм розвитку свинарства та молочного скотарства України. 

За його участі відпрацьовано комплексні програми наукових досліджень 
на 2011–2015 рр. з молочного та м’ясного скотарства, свинарства, птахів-
ництва.

Сергій Юрійович підтримує творчі контакти і проводить спільні дослі-
дження з фахівцями та представниками науково-виробничих організацій 
США, Німеччини, Франції, Нідерландів, Канади, Австрії, Ізраїлю та інших 
країн.

У 2007 р. обраний членом-кореспондентом УААН Відділення зоотехнії 
із спеціальності розведення та селекція тварин.

У доробку вченого близько 180 наукових праць, зокрема 3 монографії, 8 
патентів та авторських свідоцтв.

Під науковим керівництвом С.Ю. Рубана підготовлено 3 кандидатські та 
1 докторську дисертацію, проходить підготовку 1 доктор та 4 аспіранти.

За розроблення методів селекції та виведення української червоно-рябої 
молочної породи отримав Державну премію України в галузі науки і тех-
ніки (1993).
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

РУДЕНКО
Євген

Володимирович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,  

доктор ветеринарних наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2007)

Народився 3 лютого 1959 р. у м. Харкові.
У 1981 р. з відзнакою закінчив Харківський зооветеринарний інститут 

ім. М.М. Борисенка за фахом ветеринарний лікар. У 1981–1983 рр. працю-
вав старшим ветеринарним лікарем в Українському науково-дослідному ін-
ституті експериментальної ветеринарії (УНДІЕВ) (нині – ННЦ «ІЕКВМ»). 
У 1984–1987 рр. навчався в аспірантурі при зазначеному вище інституті за 
спеціальністю ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, міко-
логія та імунологія. У 1988–1990 рр. – молодший науковий співробітник, 
у 1990–1994 рр. – старший науковий співробітник, у 1994–1999 рр. – за-
відувач лабораторії хвороб бджіл, у 1999–2001 рр. заступник директора 
з питань науки, економіки та впровадження; у 2001–2003 рр. – завідувач 
лабораторії хвороб бджіл ІЕКВМ УААН. З 2003 р. Є.В. Руденко працює в 
Інституті тваринництва НААН і обіймає посаду директора. 

У 1988 р. у Білоруському науково-дослідному інституті експерименталь-
ної ветеринарії ім. С.Н. Вишелеського захистив кандидатську дисертацію 
на тему: «Американський гнилець бджіл та його вакцинопрофілактика», у 
2004 р. в Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини 
УААН – докторську дисертацію на тему: «Змішані заразні хвороби розпло-
ду медоносних бджіл (епізоотологія, диференційна діагностика, комплекс-
на система заходів боротьби та профілактики)».

Доктор ветеринарних наук з 2004 р.
Учене звання професора присвоєно у 2010 р.
За період наукової діяльності став визнаним спеціалістом у галузі ви-

вчення інфекційних і паразитарних хвороб бджіл, розробки фармакологіч-
них препаратів та засобів дезінфекції для профілактики і лікування зараз-
них хвороб бджіл. За роки наукової діяльності під керівництвом ученого та 
з його безпосередньою участю підготовлено низку наукових розробок, які 
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затверджено Державним департаментом ветеринарної медицини та впро-
ваджено у ветеринарну практику. Вперше з колективом учених розробив 
біологічний препарат – вакцину для профілактики і лікування американ-
ського гнильця бджіл, зробив вагомий внесок у вивчення основ резистент-
ності й імунітету у бджіл, зокрема було визначено фактори гуморального 
імунітету бджіл. 

Останніми роками вчений опікується проблемою якості кормів і продук-
ції тваринного походження, розробкою системи регулювання їхньої якос-
ті та безпеки. Наукові інтереси Є.В. Руденка також пов’язані з широким 
колом фундаментальних та прикладних аспектів ветеринарної медицини, 
мікробіології та фармації, а саме: встановлення етіології та дослідження 
біології збудників захворювань бджіл, епізоотологічних особливостей ін-
фекційних захворювань, розробка нових засобів специфічної профілакти-
ки, діагностики і терапії інфекційних хвороб, розробка та впровадження 
нових технологій виготовлення засобів захисту бджіл у промислове ви-
робництво, визначення молекулярних механізмів патогенезу захворювань 
корисних комах різної етіології.

Є.В. Руденко є експертом Міжнародного епізоотичного бюро з питань 
заразних хвороб бджіл, членом робочої групи міжнародної організації 
АПІМОНДІЯ з питань якості продуктів бджільництва, головою вченої ради 
та членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидат-
ських дисертацій при Інституті тваринництва НААН, заступником голови 
Технічного комітету (ТК) зі стандартизації № 158 Держспоживстандарту 
України, членом науково-технічної ради з питань виробництва і перероб-
ки продукції тваринництва та птахівництва, керівником випробувального 
центру «Відділ екологічного моніторингу та якості продукції тваринного 
походження ІТ НААН» та керівником базової організації метрологічної 
служби МінАПК, головним редактором Науково-технічного бюлетеня ІТ 
НААН та членом редколегії «Бджільництво України», членом секції фар-
макологічних ветеринарних препаратів Державної фармакологічної комісії 
ветеринарної медицини. 

Проходив наукове стажування та працював у провідних університетах 
Чеської Республіки (1989–1990), Австрійської Республіки (2005–2009), 
Польщі (2006–2011) та інших країн.

Вченим опубліковано 300 наукових праць. Співавтор 12 монографій, 4 до-
відників, 7 навчальних посібників. Має патенти на винаходи, раціоналізатор-
ські пропозиції, технічні умови, стандарти. Підготував 5 кандидатів наук. 

Обрано у 2007 р. членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринар-
ної медицини та зоотехнії зі спеціальності ветеринарна медицина.

У 1998 р. присвоєно почесне звання заслуженого працівника сільського 
господарства України. У 2009 р. нагороджений Почесною відзнакою УААН 
та «Знаком Пошани» Міністерства аграрної політики України.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

РУДИК 
Іван 

Адамович 
Вчений у галузі генетики,  

розведення та селекції сільськогосподарських 
тварин, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, член-кореспондент НААН (2007)

Народився 11 січня 1951 р. у с. Сокіл Чернівецького району Вінницької 
області. Закінчив з відзнакою у 1972 р. зоотехнічний факультет Білоцер-
ківського сільськогосподарського інституту і отримав фах вченого зоотех-
ніка.

Працював головним зоотехніком колгоспу на Чернігівщині. З 1972 по 
1975 р. аспірант кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тва-
рин Білоцерківського сільськогосподарського інституту. З 1975 по 1983 р. – 
асистент, у1983–1997 рр. – доцент, у 1998–1999 рр. – професор кафедри, а 
з 1999 р. і донині – завідувач кафедри розведення і генетики сільськогоспо-
дарських тварин Білоцерківського національного аграрного університету.

У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію у Науково-дослідному ін-
ституті тваринництва (м. Харків) на тему: «Хозяйственно-биологическая 
оценка семейств красной степной породы и методы их дальнейшего со-
вершенствования», у 1997 р. докторську дисертацію в Інституті розведен-
ня і генетики тварин на тему: «Методи підвищення ефективності селекції 
плідників молочної худоби».

Доктор сільськогосподарських наук з 1998 р. Вчене звання професора 
присвоєно у 2000 р.

Основні напрями наукової діяльності присвячені теоретичним і прак-
тичним питанням селекції сільськогосподарських тварин. Розроблена ме-
тодика оцінки бугаїв-плідників за міжпородного схрещування використо-
вувалась в Україні при створенні нових молочних порід великої рогатої 
худоби. Ним удосконалено методики оцінювання і добору потенційних 
матерів та батьків бугаїв, моделювання селекційно-генетичних процесів у 
популяціях молочної худоби та генетико-економічної оптимізації програм 
селекції за допомогою ПЕОМ, організації великомасштабної селекції мо-
лочних порід худоби.
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І.А. Рудик є одним з провідних учених у галузі розведення і селекції 
тварин, був членом комісій Мінагрополітики та УААН з вироблення нор-
мативних документів на виконання Закону України «Про племінне тва-
ринництво», зокрема «Інструкції з бонітування великої рогатої худоби 
молочних і молочно-м’ясних порід», «Інструкції з ведення племінного об-
ліку в молочно-м’ясному скотарстві» 2004 р., «Інструкції з оцінки бугаїв-
плідників» 2005 р. Призначався головою державної експертної комісії Мін-
агрополітики та УААН з апробації типів створюваної червоної молочної 
породи (1998), прикарпатського типу української червоно-рябої молочної 
породи (1999), червоної молочної породи та південного внутрішньопород-
ного типу української чорно-рябої молочної породи (2004), української бу-
рої молочної породи (2005), членом комісії з апробації південної м’ясної 
породи великої рогатої худоби (2008) та ковельського типу волинської 
м’яс ної породи (2009).

Є членом науково-методологічної комісії НААН, членом спеціалізованої 
ради та координаційно-методичної ради при Інституті розведення і генети-
ки тварин НААН, відповідальним редактором наукового збірника «Вісник 
Білоцерківського НАУ». Призначався головою державної екзаменаційної 
комісії Національного університету біоресурсів і природокористування 
України та Луганського національного аграрного університету.

Викладає дисципліни: генетика у ветмедицині, генетика сільськогоспо-
дарських тварин, біотехнологія відтворення, генетика популяцій для сту-
дентів ОКР бакалавр, магістр. Організував у 2010 р. Міжнародну науково-
практичну конференцію «Методи підвищення ефективності селекції у 
тваринництві», присвячену 75-річчю від дня народження доктора сільсько-
господарських наук, члена-кореспондента УААН, професора М.З. Басов-
ського.

Опубліковано 159 наукових праць, зокрема – 2 монографії, 3 підручни-
ки, 1 навчальний посібник. Підготував 10 кандидатів наук і є консультан-
том 1 докторанта.

Обрано у 2007 р. членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринар-
ної медицини та зоотехнії.

Нагороджений Почесною відзнакою НААН у 2010 р.



671

Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

РУДНИК-ІВАЩЕНКО 
Ольга 

Іванівна
Вчений у галузі рослинництва, 

доктор сільськогосподарських наук, 
член-кореспондент НААН (2020) 

Народилася 10 червня 1957 р. у смт Чемерне Сарненського району Рів-
ненської області. Вищу освіту отримала в Українській сільськогосподар-
ській академії (1978–1983) за фахом вчений агроном зі спеціальності за-
хисту рослин. 

Трудову діяльність розпочала на Українській дослідній станції квітко-
вих і декоративних рослин. Понад 6 років працювала в Інституті ботаніки 
ім. М.Г. Холодного НАНУ старшим лаборантом, інженером, провідним 
інженером. З 1994 по 2002 р. працювала в системі сортовипробування на 
різних посадах: провідний спеціаліст, головний спеціаліст, головний спе-
ціаліст – науковий консультант, старший науковий співробітник, завідувач 
лабораторії. З 2002 по 2013 р. працювала в Президії Української академії 
аграрних наук (нині – Національна академія аграрних наук України) стар-
шим, провідним, пізніше головним науковим співробітником, звідки була 
переведена до Українського інституту експертизи сортів рослин на посаду 
заступника директора з наукової роботи. 

З 2013 р. і донині працює в Інституті садівництва НААН, до 2016 р. на 
посаді заступника директора з науково-інноваційної роботи, в наступний 
період і донині – головним науковим співробітником.

Наукова діяльність пов’язана з науковою школою Інституту земле-
робства УААН, де пройшла підготовку в аспірантурі за спеціальністю 
селекція і насінництво (1998–2002) і підготувала й успішно захистила 
кандидатську дисертацію на тему: «Особливості успадкування і мінли-
вості відмітних ознак рослин проса, їх використання в селекції та екс-
пертизі сортів на патентоспроможність» за спеціальністю селекція і на-
сінництво. 

У 2006 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі 
спеціальності селекція рослин.
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У 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Управління про-
цесом формування врожайності зерна проса посівного» за спеціальністю 
рослинництво.

У 2020 р. обрана членом-кореспондентом НААН Відділення рослинни-
цтва. 

Основними напрямами наукової діяльності є рослинництво, зокрема 
адаптивний потенціал лікарських, ефіроолійних, квітково-декоративних, 
малопоширених плодових культур з високим рівнем декоративності й 
технології їх вирощування, насіннєзнавство та методи визначення якості 
насіння, олії, біосировини ефіроолійних і лікарських рослин, інноваційні 
технології в рослинництві. Важливим напрямом досліджень є виявлення 
особливостей впливу елементів технологій вирощування та їхнього комп-
лексу, зокрема фізіологічно активних речовин і екологічно безпечних за-
собів захисту лікарських і ефіроолійних культур, а також їх стійкість до 
біотичних та абіотичних стресових чинників довкілля. 

Наукові та науково-методичні розробки О.І. Рудник-Іващенко відоб-
ражені у 155 публікаціях, із яких 4 монографії (одна в іноземному ви-
данні), 11 методик, широкий уніфікований класифікатор проса (Panicum 
miliaceum L.), 139 статей у наукових і науково-практичних виданнях, які 
успішно використовують у виробництві, наукових дослідженнях і навчаль-
ному процесі. Є співавтором 6-ти сортів: проса Новокиївське 01, Омріяне; 
беладони звичайної Прекрасна пані; калістефусу китайського Розкішна, 
Княгиня; лаванди вузьколистої Мрія. Підготувала 2 кандидатів сільсько-
господарських наук і нині під її керівництвом ведеться підготовка докто-
ранта та 3 аспірантів. 

О.І. Рудник-Іващенко з 2008 по 2014 р. була експертом Всеукраїнської 
Благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива бла-
годійної програми». 

Є членом двох вчених рад, член спеціалізованої вченої ради при Інсти-
туті садівництва НААН із захисту дисертаційних робіт; член редколегій 
наукових видань.

Нагороджена срібною медаллю ВДНГ СССР (1987), Почесною грамо-
тою Української академії аграрних наук (2007), Почесною грамотою Мі-
ністерства аграрної політики та продовольства України (2012); Почесною 
грамотою Державної служби з охорони прав на сорти рослин та Відзнакою 
Держсортслужби «Почесний сортовипробувач» (2012).
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ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

РУСНАК
Петро

Павлович
(1938–2010)

Вчений у галузі аграрної економіки,  
доктор економічних наук, професор,  

член-кореспондент НААН (1999)

Народився 1 листопада 1938 р. у м. Сокиряни Сокирянського району 
Чернівецької області. 

У 1962 р. закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за фахом 
вчений агроном економіст. З 1962 по 1964 р. працював головним еконо-
містом колгоспу ім. Ватутіна, старшим спеціалістом Новоселицького ви-
робничого управління сільського господарства та викладачем Хотинського 
сільськогосподарського технікуму Чернівецької області. Протягом 1964–
1965 рр. навчався на педагогічному факультеті Української сільськогоспо-
дарської академії; з 1966 по 1968 р. – аспірант кафедри економіки сільсько-
го господарства Української сільськогосподарської академії.

Етапи його подальшої науково-педагогічної діяльності пов’язані з 
УСГА. Тут П.П. Руснак працював на кафедрі економіки сільського гос-
подарства асистентом (1968–1973), старшим викладачем (1973–1976), 
до центом (1976–1991), професором (1992–1995), завідувачем кафедри з 
1995 р.

У січні 1969 р. на спеціалізованій вченій раді УСГА захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Економіка виробництва зерна в колгоспах 
Західного Лісостепу Української РСР (на прикладі колгоспів Чернівецької 
області)», а 13 червня 1991 р. на спеціалізованій вченій раді Інституту еко-
номіки АН УРСР – докторську дисертацію на тему: «Економічні умови 
інтенсифікації сільського господарства».

Предметом пильної уваги вченого стало дослідження проблеми інтен-
сифікації як об’єктивного фактора підвищення економічної ефективності 
сільськогосподарського виробництва.

Важливими напрямами його досліджень були обґрунтування заходів 
підвищення ефективності інтенсифікації та інновації в сільському госпо-
дарстві.
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Результати дослідження схвалено Міністерством аграрної політики про-
довольства України і впроваджено у виробництво. У грудні 1992 р. вченого 
обрано дійсним членом (академіком) УЕАН.

Професор П.П. Руснак опублікував близько 100 наукових праць. Він – 
висококваліфікований педагог, розробив курс лекцій з економіки природо-
користування та економіки сільського господарства для студентів вищих 
навчальних закладів і аспірантів. Є одноосібним автором «Економіки при-
родокористування» та співавтором 7 підручників і навчальних посібників з 
економіки сільського господарства, підприємства та природокористування.

Багато сил і часу вчений віддав підготовці та вихованню молодих нау-
ковців і спеціалістів. За останні роки підготував 12 кандидатів еко номічних 
наук, організував економічну школу з підготовки магістрів, керував вико-
нанням економічних досліджень 14 науковців, з яких 2 докторанти. 

У грудні 1999 р. обраний членом-кореспондентом УААН.
Помер 26 квітня 2010 р.
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ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

САХНЮК 
Володимир 

Володимирович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,

доктор ветеринарних наук, професор,
член-кореспондент НААН (2020)

Народився 10 жовтня 1966 р. у с. Старий Чорторийськ Маневицького 
району Волинської області. 

У 1990 р. закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут за 
фахом ветеринарія.

З 1990 р. – асистент, потім аспірант кафедри терапії та клінічної діагнос-
тики. З 1995 по 2002 р. – завідувач міжкафедральної лабораторії імунології 
і діагностики хвороб тварин факультету ветеринарної медицини. У 1998 р. 
обраний на посаду доцента кафедри терапії та клінічної діагностики. З 
2011 р. – проректор з наукової роботи, завідувач кафедри ветеринарно-
санітарної експертизи та патанатомії. З 2018 р. – декан факультету ветери-
нарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету.

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Діагностика, лі-
кування та профілактика А-гіповітамінозу у корів і телят».

У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Поліморбідність 
внутрішньої патології у високопродуктивних корів (експериментальне та 
теоретичне обґрунтування патогенезу, методів діагностики, лікування і 
профілактики)». 

Доктор ветеринарних наук з 2009 р.
У 2012 р. присвоєно учене звання професора.
Основний напрям наукової діяльності – вивчення поліморбідності внут-

рішньої патології (кетоз, гепатодистрофія, міокардіодистрофія, дистонія 
передшлунків, хронічний ацидоз, А- і D-гіповітамінози, полімакро- та 
мікроелементози) у високопродуктивних корів, великої рогатої худоби і 
свиней: розробка методів її ранньої діагностики, ефективного лікування 
та цілеспрямованої профілактики. Уперше була сформульована ідея щодо 
поліморбідності внутрішньої патології у високопродуктивних корів. Впер-
ше в Україні на основі вивчення функціонального стану рубця, печінки, 
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нирок, щитоподібної залози і гіпофіза, білкового і вуглеводно-ліпідного 
обмінів у високопродуктивних корів у найбільш критичні фізіологічні пе-
ріоди (закінчення сухостою – перші місяці після родів) експериментально 
та теоретично обґрунтовано її патогенез. 

На основі вивчення оптимальних параметрів функціонального стану 
печінки, нирок, рубцевого травлення встановлені основні діагностичні 
критерії поліморбідної патології у високопродуктивних корів, визначення 
яких є досить інформативними параметрами контролю за ефективністю 
лікувально-профілактичних заходів.

Викладає дисципліни «Клінічна діагностика з візуалізацією», «Ветери-
нарна клінічна діагностика», «Медицина внутрішніх хвороб продуктивних 
тварин».

Він є автором 5 підручників, 7 навчальних посібників, 3 довідників, 4 
патентів. Опубліковано понад 200 наукових праць, зокрема в міжнародних 
наукометричних базах Scopus WofS.

В.В. Сахнюк є науковим консультантом докторанта і науковим керівни-
ком 3 майбутніх кандидатів наук. 

Обрано членом-кореспондентом НААН у 2020 р.
В.В. Сахнюк голова спеціалізованої Вченої Ради Д 27.821.02, член 

редколегії «Науковий вісник ветеринарної медицини» (м. Біла Церква), 
науково-практичного журналу «Тваринництво, ветеринарія», член науково-
технічної ради Держпродспоживслужби України.
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Національної академії аграрних наук України  

СЕРДЮК 
Анатолій 

Григорович 
Вчений у галузі агрохімії та ґрунтознавства, 

кандидат сільськогосподарських наук,
професор, член-кореспондент НААН (1999)

Народився 7 січня 1939 р. у с. Кірово Долинського району Кіровоград-
ської області. У 1966 р. закінчив факультет агрохімії та ґрунтознавства 
Української сільськогосподарської академії за фахом вчений агроном.

Упродовж 1966–1984 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри 
агрохімії Української сільськогосподарської академії. 

Упродовж 1984–1987 рр. – головний інженер-агрохімік Міністерства 
сіль ського господарства Республіки Куба. У 1987–1990 рр. – доцент Україн-
ської сільськогосподарської академії; 1990–1996 рр. – декан факультету 
агро хімії та ґрунтознавства, професор кафедри, з 1996 р. – перший про-
ректор Національного аграрного університету, а з 2001 до квітня 2014 р. – 
професор кафедри агрохімії. З квітня 2014 р. – пенсіонер.

У 1970 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Влияние длительного применения удобре-
ний в севообороте на продуктивность озимой пшеницы при возделывании 
ее на темно-серой оподзоленной почве». 

У 1973 р. присвоєно вчене звання доцента, у 1994 р. – професора.
Наукова робота А.Г. Сердюка спрямована на розв’язання теоретичних і 

практичних проблем застосування органічних та мінеральних добрив з ме-
тою відтворення родючості ґрунту, підвищення урожайності й поліпшення 
якості сільськогосподарської продукції, охорони та збереження довкілля, 
розробки технології виробництва нових видів органічних добрив.

А.Г. Сердюк бере активну участь у роботі міжнародних конгресів, сим-
позіумів, міжнародних та вітчизняних конференцій і семінарів, консультує 
спеціалістів аграрного сектору з питань живлення рослин та особливостей 
застосування агрохімікатів.

Опублікував 118 наукових та науково-методичних праць, зокрема 4 під-
ручники і 6 посібників для ЗВО.
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Під його науковим керівництвом 3 аспіранти успішно захистили канди-
датські дисертації.

Обраний у 1999 р. членом-кореспондентом УААН Відділення земле-
робства, меліорації та механізації.

Присуджено Державну премію в галузі науки і техніки (1996) за науково-
технічну розробку «Українська комплексна система переробки органічних 
відходів «Біоекотех», почесне звання заслуженого працівника народної 
освіти України (1996). Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Мі-
ністрів України (1998). Міністерством аграрної політики України нагоро-
джений «Знаком Пошани» (2004).



679

Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

СИДОРОВ
Володимир

Анатолійович 
Вчений у галузі генетики  
та біотехнології рослин,  
доктор біологічних наук, 

член-кореспондент НААН (1990)

Народився 2 січня 1952 р. у с. Н. Любар Любарського району Жито-
мирської області.

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, біо-
логічний факультет (1973). 

У 1970–1986 рр. – старший інженер, молодший, старший науковий спів-
робітник Інституту ботаніки АН УРСР. 

У 1979 р. в Інституті фізіології рослин АН УРСР захистив кандидатську 
дисертацію на тему: «Изучение структурно-функциональных особеннос-
тей изолированных протопластов и реконструированных клеточных сис-
тем».

З 1986 р. – тимчасово виконував обов’язки завідувача лабораторії Інсти-
туту клітинної біології і генної інженерії АН України, м. Київ.

У 1989 р. в Інституті фізіології рослин АН УРСР захистив докторську 
дисертацію на тему: «Клеточная селекция мутантов растений и их ис-
пользование».

Коло наукових інтересів В.А. Сидорова включає біотехнологію рослин, 
клітинну селекцію, мутагенез, трансгенез. За його участі розроблялись біо-
технологічні аспекти клітинної селекції рослин, вивчались фундаменталь-
ні питання мутагенезу та селекції in vitro різних типів мутантів, їхнього 
використання в генетиці соматичних клітин, створювались технології ге-
нетичної трансформації важливих сільськогосподарських культур та отри-
мання важливого селекційного матеріалу.

Вченим було розроблено унікальні біотехнології генетичного конструю-
вання таких культур, як картопля, пшениця, капуста, огірки тощо. На осно-
ві цих технологій було вперше отримано картоплю, стійку до низки вірус-
них хвороб. Спільно з закордонними колегами виведено форми рослин, 
стійких до гербіцидів та комах.
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В.А. Сидоров вперше продемонстрував можливість поліпшення сіль-
ськогосподарських культур способом генетичної трансформації цитоплаз-
мону. Він розробив технологію трансформації пластид у картоплі та впер-
ше отримав картоплю з генетично зміненими хлоропластами.

В.А. Сидоров опублікував понад 150 наукових праць, з них 1 книгу, 1 
монографію. Має 10 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Під керівництвом В.А. Сидорова захищено 6 кандидатських дисерта-
цій.

Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН Відділення рослинни-
цтва.

Лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки та лауреат Дер-
жавної премії УРСР в галузі науки і техніки, а також Премії ім. В.Я. Юр’єва 
за монографію «Біотехнологія рослин. Клітинна селекція» (1992).
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СІГАРЬОВА
Діна

Дмитрівна
Вчений у галузі сільськогосподарської  

та лісової нематології,  
доктор біологічних наук, професор,  

член-кореспондент НААН (1995)

Народилася 6 серпня 1937 р. у м. Градижськ Полтавської області. 
У 1959 р. закінчила біологічний факультет Харківського державного 

університету. У 1970 р. в Інституті зоології АН України захистила канди-
датську дисертацію на тему: «Фауна фитонематод льна и роль предшеству-
ющих культур в ее формировании», у 1989 р. в Інституті гельмінтології 
ВАСГНІЛ (м. Москва) – докторську дисертацію на тему: «Паразитичес-
кие нематоды основных культур свекловичных севооборотов Лесостепи 
Украины». У 1979 р. одержала вчене звання старшого наукового співробіт-
ника, в 1995 р. – професора. 

Працювала викладачем біології в середній школі (1959–1960), лабо-
рантом (1961–1963), асистентом кафедри захисту рослин Курського сіль-
ськогосподарського інституту (1963–1966), аспірантом та молодшим на-
уковим співробітником Інституту зоології НАНУ (1967–1973), старшим 
та провідним науковим співробітником Всесоюзного науково-дослідного 
інституту цукрових буряків (1974–1990). З 1991р. й донині наукова діяль-
ність Д.Д. Сігарьової пов’язана з Інститутом захисту рослин НААН. До 
2011 р. – завідувач лабораторії нематології, згодом – головний науковий 
співробітник.

У 1995 р. присвоєно вчене звання професора і обрано членом-кореспон-
дентом УААН Відділення рослинництва.

У січні 2009 р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і тех-
ніки України».

Коло наукових інтересів Д.Д. Сігарьової включає сільськогосподарську 
та лісову нематологію, агроекологію, новий напрям в українській науці 
щодо ентомопатогенних нематод. Зусиллями вченої сільськогосподарська 
нематологія стала повноцінним розділом сільськогосподарської фітопато-
логії – одного з найважливіших напрямів науки із захисту рослин.
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Розроблені Д.Д. Сігарьовою теоретичні положення та практично отри-
мані результати покладено в основу методів моніторингу та прогнозування 
фітогельмінтозів і розмірів збитків від них, а також запропонованої вироб-
ництву системи регулювання чисельності паразитичних нематод звичай-
ними і специфічними прийомами вирощування сільськогосподарських 
культур.

Шлях до створення сільськогосподарської нематології був непростим, 
спочатку треба було відповісти на такі питання: чи є паразитичні нематоди 
в польових агроценозах України, до яких видів вони належать і чи завда-
ють відчутної шкоди основним сільськогосподарським культурам.

Отже, одним з основних етапів сільськогосподарської нематології слід 
вважати розробку методів моніторингу нематодозів. Він потребує постій-
ного розвитку й удосконалення. Останній і заключний етап – це розробка 
методів контролю за чисельністю паразитичних нематод та захисту від них 
культурних рослин. Він є найважливішим у науці із захисту рослин і ра-
зом з попереднім етапом має виконуватись і удосконалюватись постійно та 
включати хімічні та біологічні методи. 

Щодо нематодозів сільськогосподарських культур, то, на думку Д.Д. Сі-
гарьової, стійкі сорти є одним із найефективніших способів їх контролю. 
Зусиллями керованої нею школи нематологів та селекціонерів країни ство-
рено понад 50 сортів картоплі й інших культур, стійких до нематодозів. 
Вона також є співавтором 6 патентів та 30 сортів нематодостійких куль-
тур. 

Значний розділ наукових досліджень присвячений ролі соснових дерев-
них нематод у розвитку хвороби в’янення сосни. Вперше в Україні показа-
ла роль цих нематод у побурінні та всиханні соснових лісів, а також роль 
комах – переносників у поширенні цих нематод. За результатами дослі-
джень у співавторстві з її талановитим учнем О.М. Кормою у 2017 р. вида-
но монографію «Комплекс нематод ксилобіонтів сосни звичайної Східного 
Полісся України: особливості біології та екології».

Особливий інтерес становить створений Д.Д. Сігарьовою новий у нашій 
науці напрям щодо дослідження в Україні ентомопатогенних нематод, які 
останніми роками використовуються в усьому світі для контролю за прихо-
вано живучими грунтовими комахами. Опубліковано статті та монографію 
«Ентомопатогенні нематоди» (за співавторства О.І. Борзих та Т.І. Бондар).

Створена Д.Д. Сігарьовою школа нематологів нараховує близько 30 
осіб, з яких 16 успішно захистили кандидатські дисертації, 1 докторську 
та плідно працюють на ниві науки в різних регіонах України.

Д.Д. Сігарьова – автор понад 380 наукових праць, серед яких 10 – 
моно графії, методичні рекомендації, довідники, курси лекцій з лісової та 
сільсько господарської нематології.
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доктор сільськогосподарських наук, 
член-кореспондент НААН (2016)

Народився 27 червня 1949 р. у с. Любомирка Олександрівського району 
Кіровоградської області у селянській родині. 

Трудовий шлях розпочав восени 1976 р. причіплювачем біля плугів у 
нічну зміну на тракторній бригаді колгоспу ім. Т.Г. Шевченка. У 1968 р. в 
Олександрівському спортивно-технічному комплексі закінчив тримісячні 
курси водіїв. Під час проходження у 1968–1970 рр. військової служби у 
лавах Радянської Армії неодноразово брав участь у зборі врожаю в госпо-
дарствах Веселівського району Запорізької області, Північного Казахстану, 
у Гайвороні Кіровоградської області. Після армії В.М. Сінченко влашту-
вався на роботу в Шарівський бурякорадгосп Олександрівського району 
Кіровоградської області, а згодом отримав запрошення на роботу в Кірово-
градське автопідприємство 10021 – водієм автобуса. 

Сільськогосподарську освіту за спеціальністю агрономія здобув у 
1976 р. в Українській сільськогосподарській академії (нині – Національний 
університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ). Після 
навчання працював агрономом у колгоспі «Перемога» в с. Бурти Кагар-
лицького району Київської області. Ним вперше у районі запроваджено 
нову технологію сівби буряків цукрових – на значній площі на кінцеву 
густоту, що забезпечувало вирощування культури без затрат ручної праці. 
З його ініціативи в господарстві почали використовувати широкозахватне 
машинне знаряддя, зокрема спарені сівалки, що також було економічно ви-
гідним введенням. Стараннями В.М. Сінченка з колгоспом співпрацювало 
кілька сільськогосподарських науково-дослідних інститутів. 

Районне керівництво вбачало у Вікторові Миколайовичі не тільки висо-
кокваліфікованого спеціаліста, а й організатора виробничих процесів. Тому 
у 1984 р. йому було запропоновано очолити колгосп «Дружба» у с. Мирів-
ка. Отримавши нову посаду, він одразу ж впровадив у господарстві еконо-
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мічні реформи – бригадний підряд та чекову форму взаєморозрахунків. За 
два роки головування В.М. Сінченка колгосп за основними господарсько-
економічними показниками посів перші місця у районі. 

У 1986 р. Віктора Сінченка призначено начальником районного управ-
ління сільського господарства. Як свідчать місцеві ЗМІ того часу, саме у 
1986–1989 рр. у Кагарлицькому районі отримано найвищі виробничі ре-
зультати як у рослинництві, так і тваринництві. 

З 1989 р. В.М. Сінченко знову працює у колгоспі «Перемога» с. Бур-
ти – головою правління. У роки економічної кризи в державі, коли розпо-
чалося розколгоспнення українського села, зусиллями Віктора Миколайо-
вича «Перемогу» реорганізовано в агрофірму на пайових відносинах. З його 
ініціативи і безпосередньої участі в селі збудовано церкву, запроваджено 
комп’ютерні програми економічної інформації на тваринницьких фермах, 
відкрито млин, олійницю, мінімолокозавод, пекарню, цех з переробки м’яса. 
За сумісництвом з 1989 по 1996 р. він очолював Обласну раду колгоспів та 
був членом (згодом заступником голови) Всеукраїнської ради колгоспів.

У жовтні 1996 р. указом Президента України В.М. Сінченка призначе-
но головою Кагарлицької райдержадміністрації. Цю посаду Віктор Ми-
колайович обіймав до березня 2005 р. Будучи керівником району, вже у 
2003 р. йому вдалося досягти найвищих в історії Кагарлика економічних 
показників. Він зумів об’єднати політичні сили, спрямувати інтелектуаль-
ний потенціал та матеріально-технічні ресурси району на його соціально-
економічний розвиток. Такому досягненню посприяли також отримані 
впродовж 1994–1998 рр. у Київському інституті банкірів АК АПБ «Украї-
на» знання і професійні менеджерські навики – планування, організація, 
координування та контроль відповідних процесів у цілій системі. 

У 2004 р. в Кагарлику проведено виїзне засідання Президії Української 
академії аграрних наук (нині – Національна академія аграрних наук Украї-
ни). Цьому слугував найвищий у 2003 р. збір урожаю зернових культур 
в Україні. Таких результатів вдалося досягти через тісне співробітництво 
виробничих господарств із науково-дослідними установами Академії. Так, 
стараннями В.М. Сінченка, агрофірми Кагарлицького району співпрацю-
вали з ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інститутом біоенергетичних 
культур і цукрових буряків, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Інститу-
том розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, що забезпечило 
нарощування валового виробництва зерна, буряків цукрових, одержання 
високої їхньої врожайності, продуктивності молочного стада та підви-
щення рентабельності сільськогосподарського виробництва. Як наслідок, 
у серпні 2004 р. Міністерством аграрної політики України спільно з УААН 
визначено Кагарлицький район Київської області базовим з питань науко-
вого забезпечення агропромислового виробництва.

Будучи менеджером-новатором, зокрема аграрного сектору, спеціаліс-
том, якому притаманні проникливість, оригінальність мислення, ініціа-
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тивність, великий творчий потенціал, В.М. Сінченко значну частину свого 
трудового шляху присвятив науковим дослідженням у галузі сільського 
господарства. Таку роботу він розпочав ще працюючи у колгоспі «Пере-
мога». Її результати публічно представив і захистив у 1999 р. кандидат-
ську дисертацію на тему: «Удосконалення технології передпосівного та 
післяпосівного періоду вирощування цукрових буряків в умовах Право-
бережного Лісостепу України» в ННЦ «Інститут землеробства НААН» зі 
спеціальності загальне землеробство. Пізніше, у 2011 р., в Інституті біо-
енергетичних культур і цукрових буряків захистив докторську дисертацію 
зі спеціальності рослинництво на тему: «Управління продукційним проце-
сом вирощування цукрових буряків». Враховуючи внесок В.М. Сінченка 
як у розвиток сільськогосподарської галузі, так і науки, у 2010 р. його об-
рано почесним членом НААН Відділення землеробства, меліорації і меха-
нізації, а у 2016 р. – членом-кореспондентом цього самого відділення. 

Важливе місце у біографії вченого займає і його політична діяльність й 
кар’єра. Упродовж 1996–2008 рр. він очолював регіональну партійну орга-
нізацію Народної партії, у 1990–1998 рр. – був депутатом Кагарлицької ра-
йонної та у 1998–2008 рр. – Київської обласної рад. У 2008 р. В.М. Сінчен-
ка обрано народним депутатом України VI скликання по багатомандатному 
загальнодержавному округу. Виконував повноваження заступника голови 
Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування 
Верховної Ради України. 

З 13 грудня 2012 р. Віктор Сінченко головний науковий співробітник 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Сьогодні – 
заступник директора з наукової роботи цієї установи. Основними напря-
мами його діяльності є розробляння біоадаптивних технологій для сталого 
вирощування біоенергетичних культур з інтегрованим управлінням фіто-
санітарним станом агрофітоценозів, оптимальними системами забезпечен-
ня елементами живлення, удосконаленим захистом плантацій від бур’янів, 
шкідників та хвороб з метою гарантованого щорічного вирощування не-
обхідної кількості біомаси як джерела сировини для виробництва біогазу, 
біоетанолу та твердих видів палива, а також дослідження усього комплексу 
проблем розвитку галузей біоенергетики і буряківництва в Україні. 

Вклад В.М. Сінченка у розвиток аграрної науки та організації агрови-
робничого комплексу в Україні відзначено низкою державних нагород: 
ордени князя Ярослава Мудрого V (1999) та IV ступенів (2004), Святого 
рівноапостольного князя Володимира І ступеня (1998), медалі – «За трудо-
ву доблесть» (1984), «До 1500-річчя м. Києва» (1984), відзнака «За заслуги 
перед містом» (2002), Почесна грамота Верховної Ради України (2004), По-
чесна відзнака НААН (2019). Заслужений працівник сільського господар-
ства України (1995). 
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СЛАВОВ 
Володимир 
Петрович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,
доктор ветеринарних наук, професор,
член-кореспондент НААН (1993)

Народився 5 липня 1938 р. на хут. Чумаки Варварівського району Мико-
лаївської області.

У 1961 р. закінчив Херсонський сільськогосподарський інститут 
ім. О.Д. Цюрупи, зооінженерний факультет за фахом учений зоотехнік.

У 1955–1956 рр. працював у радгоспі ім. Петровського Березанського 
району Миколаївської області; 1961–1963 рр. головний зоотехнік радгоспу 
«Оріхівський», інструктор, другий секретар райкому комсомолу, зоотехнік 
радгоспу «Оріхівський» Оріхівського району Запорізької області. Впро-
довж 1963–1966 рр. – головний зоотехнік радгоспу ім. Димитрова Орі-
хівського району Запорізької області. Упродовж 1966–1969 рр. аспірант, 
1969–1970 рр. – молодший, старший науковий співробітник, 1970–1975 рр. 
звільнений секретар парткому НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР 
(м. Харків). У 1975–1982 рр. – інструктор ЦК Компартії України, сільгосп-
відділ; 1982–1998 рр. – ректор Житомирського СГІ, а з 1994 р. – Державної 
агроекологічної академії; 1983–2001 рр. – завідувач кафедри годівлі сіль-
ськогосподарських тварин і кормовиробництва Житомирського СГІ; 2001–
2002 рр. – завідувач відділу в Інституті м’ясного скотарства та Інституті 
розведення і генетики тварин УААН (м. Київ); 2002–2004 рр. – завідувач 
кафедри екології Державного інституту управління та економіки водних 
ресурсів та прикладної економіки Державного університету економіки та 
фінансів Мінфіну України; 2003–2008 рр. – головний науковий співробіт-
ник НДІ продуктивності АПК Мінагрополітики України. З 2008 р. – про-
фесор кафедри моніторингу НПС Житомирського національного агроеко-
логічного університету.

У 1970 р. в НДІ тваринництва Лісостепу та Полісся В.П. Славов захис-
тив кандидатську дисертацію на тему: «Изучение рациональных сочета-
ний протеиновых и углеводистых кормов в рационах молочных коров», 
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у 1991 р. там само захистив докторську дисертацію на тему: «Научные 
основы интенсификации производства и использования кормов в молоч-
ном скотоводстве Полесья Украины». Доктор сільськогосподарських наук 
з 1992 р. 

Вчене звання професора присвоєно у 1989 р.
Основними напрямами наукової діяльності є годівля тварин і технологія 

кормів, виробництво кормів, фізіолого-біологічні основи підвищення про-
дуктивності тварин, економіка, еколого-економічні та енергетичні осно-
ви оцінювання ефективності використання виробничих ресурсів, основи 
сталого розвитку екосистем, раціональне природокористування. Значний 
внесок зроблено вченим у дослідження проблем сільськогосподарської ра-
діоекології, ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС.

 Опубліковано 340 наукових праць, зокрема 27 монографій і брошур, 7 
підручників та навчальних посібників, 17 авторських свідоцтв і патентів. 

В.П. Славов підготував 25 кандидатів наук. 
Обрано членом-кореспондентом УААН у 1995 р.
Нагороджений трьома медалями, орденом «За заслуги» ІІІ, ІІ ступе-

нів (1997, 2008), знаком Міносвіти України «Відмінник освіти» (1998), 
«Знаком Пошани» Мінагрополітики України (2006), Почесною відзнакою 
УААН (2008). Заслужений діяч науки і техніки України (1992). 
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СЛЮСАР
Іван 
Тимофійович
Вчений у галузі меліоративного 
землеробства та кормовиробництва,
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2020) 

І.Т. Слюсар народився 4 вересня 1939 р. у с. Мазінки Переяслав-Хмель-
ницького району Київської області. 

Впродовж 1947–1954 рр. навчався у Мазінській семирічній школі, у 
1954–1957 рр. – у Дем’янській середній школі цього самого району. Після 
школи працював різноробочим у колгоспі ім. Т.Г. Шевченка с. Мазінки. 
З 1958 по 1961 р. перебував у лавах Радянської Армії, а з 1961 по 1966 р. 
навчався в Українській сільськогосподарській академії на агрономічному 
факультеті.

Трудову діяльність Іван Тимофійович розпочав з посади головного 
агронома колгоспу в с. Усівка Баришівського району Київської області 
(1966–1968). Впродовж 1969–1971 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі 
меліорації та сільськогосподарської метеорології Української сільського-
подарської академії.

З 1972 р. працює в Інституті землеробства УААН (нині – Національний 
науковий центр «Інститут землеробства НААН»): спочатку завідувачем 
відділу осушення, а з 1973 р. і заступником директора з наукової роботи 
Панфильської дослідної станції з освоєння боліт Інституту землеробства 
УААН, з 1996 р. – завідувачем лабораторії землеробства на осушених зем-
лях, а з 2011 р. – головним науковим співробітником відділу сівозмін і зем-
леробства на меліорованих землях ННЦ «Інститут землеробства НААН».

У 1972 р. І.Т. Слюсар захистив кандидатську дисертацію за темою: «До-
слідження впливу водного режиму торфових ґрунтів на продуктивність 
сільськогосподарських культур в умовах заплави р. Трубіж» за спеціаль-
ністю 06.01.02 – меліорація і зрошувальне землеробство, а у 1991 р. – 
докторську дисертацію: «Технологічні основи ефективного використан-
ня осушуваних органогенних ґрунтів Лісостепу УРСР» за спеціальністю 
06.01.01 – загальне землеробство. 
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У 1975 р. отримав наукове звання старшого наукового співробітника, 
а у 1993 р. рішенням вченої ради Національного аграрного університету 
йому було присвоєно вчене звання професора кафедри кормовиробництва 
та сільсьгосподарської меліорації, був обраний дійсним членом (академі-
ком) Української екологічної академії наук.

У 2020 р. І.Т. Слюсаря було обрано членом-кореспондентом НААН.
Свою наукову роботу професор І.Т. Слюсар поєднував з викладацькою 

діяльністю, працюючи (1992–2002) за сумісництвом професором кафедри 
кормовиробництва та сільськогосподарської меліорації НАУ. Він є членом 
редакційних колегій Збірника наукових праць ННЦ «ІЗ НААН», «Земле-
робство», «Меліорація і водне господарство», науковим консультантом 
розділу «Сільськогосподарські меліорації» реферативного журналу «Агро-
промисловий комплекс України». 

Свої наукові розробки вчений присвятив високопродуктивному еколо-
гічно збалансованому використанню меліорованих земель гумідної зони. 
Розвинув теоретичні основи регулювання водного режиму ґрунту, міне-
рального живлення та ресурсного програмування урожайності сільсько-
господарських культур. Ним розроблені нові методичні підходи комплек-
сної природоохоронної оцінки щодо впровадження на дренованих ґрунтах 
кормових сівозмін з коротким польовим періодом, ґрунтозахисної системи 
обробітку ґрунту, відтворення та збереження малих річок із біологічним 
різноманіттям у їхніх басейнах. За участі І.Т. Слюсаря встановлено законо-
мірності формування високопродуктивних лучних біоценозів різного доз-
рівання та сінокісно-пасовищного використання на дренованих ґрунтах, 
розроблено і впроваджено у виробництво ефективну та природоохоронну 
систему меліоративного землеробства гумідної зони, розроблено основні 
принципи технології ефективного та якісного кормовиробництва і луків-
ництва, створення та використання енергетичних плантацій деревних та 
трав’янистих культур. Значна частина його досліджень присвячена родю-
чості, трансформації та запобіганню деградації органогенних ґрунтів та 
екології довкілля в зоні осушувальних меліорацій і на обвалованих мілко-
воддях р. Дніпро. Ним встановлена агротехнологічна доцільність проведен-
ня дощування неглибоких торфовищ, отримані коефіцієнти використання 
рослинами поживних речовин з добрив і грунту, науково обгрунтовані нор-
ми осушення за фазами росту й розвитку культур, встановлена ефектив-
ність мінерального удобрення залежно від вологості грунту, додаткового 
зволоження, розроблені біокліматичні коефіцієнти сільськогосподарських 
культур для розрахунків їхнього сумарного водоспоживання. Розроблена 
технологія оструктурювання неглибоких торфовищ підстилаючою міне-
ральною породою. 

На основі багаторічних (понад 50 років) досліджень опубліковано понад 
300 наукових праць, зокрема 29 монографій, серед яких 8 – підручників та 
навчальних посібників, він має 6 патентів на винаходи. Ним підготовлено 
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21 кандидат та 2 доктори наук, серед них кандидат наук з Республіки Шрі-
Ланка.

За плідну наукову діяльність професора І.Т. Слюсаря відзначено низкою 
державних нагород: Почесними грамотами Міністерства освіти України 
(1999), Кабінету Міністрів України (2002), Верховної Ради України (2004), 
Почесною відзнакою Міністерства аграрної політки і продовольства Украї-
ни (1996, 1999, 2002) та «Знаком Пошани» (2002); Почесними відзнаками 
МНС (2000), Апарату РНБО ІІІ ступеня (2012), УААН (2009), знаком «Від-
мінник освіти України» (2002); Ювілейною Почесною грамотою Президії 
НАН України (2018), він є Почесним працівником Держводгоспу (2008), 
заслужений діяч науки і техніки України (2009) та почесний доктор Інсти-
туту водних проблем і меліорації НААН (2016), має ряд інших нагород.
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СНІГОВИЙ 
Володимир 
Семенович 

(1938–2016)

Вчений у галузі зрошуваного землеробства, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 

член-кореспондент НААН (1999)

Народився 23 листопада 1938 р. у с. Покровське Снігурівського району 
Миколаївської області.

У 1961 р. закінчив агрономічний факультет Херсонського сільськогос-
подарського інституту ім. О.Д. Цюрупи. У 1961–1963 рр. працював агро-
номом у господарствах Чаплинського району Херсонської області, де роз-
робляв засоби боротьби з карантинним бур’яном гірчаком рожевим.

У 1963–1966 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі загального і зрошу-
ваного землеробства Херсонського СГІ. Кандидатську дисертацію на тему: 
«Ефективність зрошення і діагностика поливів сої на півдні України», в 
якій вперше обґрунтував наукові і практичні питання вирощування сої в 
умовах зрошення на Півдні України, захистив у 1967 р. Після закінчення 
аспірантури у 1966–1967 рр. працював в Інституті зрошуваного землероб-
ства науковим співробітником відділу агроґрунтознавства і вченим секре-
тарем інституту. У цей період досліджував процеси вторинного засолення 
ґрунтів Краснознам’янської зрошувальної системи і фізіологію солестій-
кості сільськогосподарських культур.

У 1979 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Еколого-агрономічні 
принципи формування урожаїв польових культур при використанні зрошу-
ваних земель на Півдні України і в Молдавії».

Учене звання доцента присвоєно у 1969 р., професора – у 1982 р.
Коло наукових інтересів вченого – обґрунтування еколого-агрономічних 

принципів ефективного використання зрошуваних земель, агробіологіч-
них прийомів відновлення родючості ґрунтів, їхньої природоохоронної 
меліорації. Велику увагу приділяв розробці і обґрунтуванню параметрів 
краплинного зрошення інтенсивних садів та виноградників промислово-
го типу, технічній меліорації і реплантації змитих ґрунтів. Учений також 
працював над розробкою й удосконаленням зрошуваних сівозмін, систем 
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обробітку ґрунту в умовах зрошення, над проблемами ґрунтової мікробі-
ології і трансформації органічної речовини рослинних решток сільсько-
господарських культур у зрошуваних ґрунтах, відродження бавовництва 
в Україні.

Опублікував 410 наукових праць, з яких 21 книга і 8 монографій. Мо-
нографічні дослідження присвячені окремим культурам – сої, кукурудзі, 
люцерні, ріпаку, бавовнику, картоплі, баштанним культурам.

Під науковим керівництвом В.С. Снігового підготовлено 22 кандидатів 
і 6 докторів наук.

Членом-кореспондентом УААН обрано у 1999 р.
У 2004 р. присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України.
З 1973 по 1991 р. був членом спецради із захисту докторських дисер-

тацій при Кишинівському СГІ, з 1996 по 2004 р. при Херсонському агро-
університеті, з 2004 р. працював в Інституті водних проблем і меліорації 
НААН. З 2000 по 2004 р. був членом експертної ради Вищої атестаційної 
комісії України.

В.С. Сніговий активно співпрацював із закордонними науковими уста-
новами: з Горно-Алтайською дослідною станцією – консультація спеціа-
лістів і сумісні розробки з гірського кормовиробництва; із Всеросійським 
інститутом зернобобових і круп’яних культур – агроекологічна функція 
бобових рослин у сівозміні (Російська Федерація); з Азербайджанським 
інститутом землеробства – вивчення режиму зрошення сої в умовах Апше-
ронського півострова; з Молдавським інститутом садівництва – краплинне 
зрошення плодових дерев на схилових землях; з Болгарським інститутом 
бавовництва – технологія вирощування бавовнику.

Помер 26 січня 2016 р.
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СОБКО 
Олександр 

Олексійович 
(1921–2017)

Вчений у галузі зрошуваного землеробства, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 

член-кореспондент НААН (1991)

Народився 27 березня 1921 р. у с. Зельбахівка Щорського (тепер Крини-
чанського) району Дніпропетровської області. 

У 1937–1941 рр. навчався на агрономічному відділенні у Верхньо-
Дніпровському сільськогосподарському технікумі. 

Упродовж 1941–1945 рр. – військовослужбовець, учасник бойових дій 
Другої світової війни.

У 1949 р. закінчив з відзнакою агрономічний факультет Дніпропетров-
ського сільськогосподарського інституту.

Упродовж 1949–1953 рр. – агроном колгоспу ім. Сталіна на Дніпропет-
ровщині; директор учбово-дослідного господарства Дніпропетровського 
сільськогосподарського інституту. З 1953 по 1956 р. працював на Генічесь-
кій дослідній меліоративній станції Всесоюзного інституту кукурудзи – за-
відувач відділу зрошення, заступник директора з наукової роботи (1956–
1957), директор станції (1957–1963). 

Упродовж 1963–1979 рр. – директор Українського наукового-дослідного 
інституту зрошуваного землеробства (м. Херсон); 1979–1983 – заступник 
голови Президії Південного відділення ВАСГНІЛ (м. Київ); 1983–2010 – 
старший науковий співробітник, провідний, головний науковий співробіт-
ник, радник директора Українського науково-дослідного інституту гідро-
техніки і меліорації (нині – Інститут водних проблем і меліорації НААН).

Кандидатську дисертацію на тему: «Предпосевные поливы и сроки по-
сева озимой пшеницы при орошении в районах Присивашья Юга УССР» 
захистив у 1962 р. у Харківському сільськогосподарського інституті, при-
своєно вчений ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Докторську дисертацію на тему: «Культура озимої пшениці на зрошува-
них землях Степу України» захистив в Українському науково-дослідному 
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інституті рослинництва, селекції та генетики ім. В.Я. Юр’єва у 1975 р., 
присвоєно вчений ступінь доктора сільськогосподарських наук. 

У 1989 р. О.О. Собко присвоєне вчене звання професора зі спеціальнос-
ті меліорація і зрошуване землеробство. У 1998 р. – звання почесний про-
фесор Дніпропетровського державного аграрного університету.

У 1991 р. обраний членом-кореспондентом Української академії аграр-
них наук (нині – Національна академія аграрних наук України) Відділення 
землеробства, меліорації та агроекології (спеціальність зрошуване земле-
робство).

Займаючись розв’язанням загальних проблем організації та розвитку зро-
шуваного землеробства в Україні, наукова діяльність О.О. Собка була спря-
мована на створення наукової бази та визначення стратегічних напрямів на-
укових досліджень у зрошуваному землеробстві країни. Під керівництвом 
та за його участі розроблялись нові та удосконалювалися існуючі технології 
вирощування сільськогосподарських культур, розроблено основні складові 
системи землеробства на зрошуваних землях, які знайшли широке вироб-
ниче впровадження та забезпечили високу віддачу зрошуваного гектара. До 
основних здобутків у науковій роботі вченого належать: розробка теоретич-
них та практичних засад ефективного використання зрошуваних земель; роз-
робка повної технології вирощування пшениці озимої на поливних землях; 
дослідження і впровадження технології високоефективного введення насін-
ництва та створення нових високоврожайних сортів люцерни; розроблено 
агротехніку вирощування на поливних землях пожнивних культур гречки і 
проса; створення та впровадження у господарствах зрошуваних культурних 
пасовищ; вдосконалення дощувальної техніки. Велику увагу в своїх дослі-
дженнях О.О. Собко приділяв питанням впливу зрошення на родючість та 
еколого-меліоративний стан ґрунтів, умовам живлення культур та програ-
муванню врожайності. Наукові напрацювання О.О. Собка було використано 
при розробці Концепції розвитку водних меліорацій України.

О.О. Собко брав активну участь у роботі нарад, семінарів, пленумах, 
науково-практичних конференціях та симпозіумах з питань загального та 
зрошуваного землеробства; був членом спеціалізованих вчених рад із за-
хисту кандидатських і докторських дисертацій, членом експертної ради 
ВАКу України тощо. У 1966 р. започаткував видавництво та очолив ред-
колегію республіканського міжвідомчого тематичного наукового збірника 
«Зрошуване землеробство», входив до складу редколегій інших наукових 
та науково-виробничих журналів. 

Як учений і спеціаліст із зрошуваного землеробства в довготривалих 
відрядженнях вивчав світовий досвід ведення водних меліорацій у США, 
Індії; як радник міністра меліорації та водного господарства СРСР дослі-
джував проблему розвитку зрошення за освоєння пустельних земель Єгип-
ту. Усе цінне з побаченого він перевіряв у дослідах для умов Півдня Украї-
ни і застосовував на практиці. 
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О.О. Собко опублікував понад 140 наукових праць, зокрема 3 моногра-
фії. Він автор двох авторських свідоцтв на винаходи. Під його керівни-
цтвом захищено 14 кандидатських та 2 докторські дисертації.

У 1979 р. обраний членом-кореспондентом ВАСГНІЛ. З 1991 р. – член-
кореспондент УААН та Російської академії сільськогосподарських наук зі 
спеціальності зрошуване землеробство. 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1983), має 
почесне звання Заслужений агроном України (1971).

За бойові заслуги у роки Другої світової війни О.О. Собко нагородже-
ний медалями «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За взя-
тие Берлина», «За Перемогу», солдатською медаллю «За відвагу», орденом 
Слави III ступеня, трьома орденами «Великої Вітчизняної війни» (I, II, II 
ступенів) та іншими.

За трудові й наукові здобутки, які сприяли розвиткові аграрної науки 
та сільськогосподарського виробництва, Олександра Олексійовича Собка 
було відзначено державними нагородами: орденом Жовтневої Революції 
(1971), трьома орденами Трудового Червоного Прапора (1967, 1973, 1981), 
орденом «За мужність» (1999), Почесними грамотами Кабінету Міністрів 
України (2001), Верховної Ради України (2006), Міністерства аграрної по-
літики України (2001), Почесною відзнакою УААН (2005) та грамотами 
Президії Української академії аграрних наук, трудовою відзнакою «Знак 
Пошани» Мінагрополітики України (2005), нагрудним знаком «Почесний 
працівник Державного комітету України по водному господарству» (2010), 
Почесною грамотою голови Херсонської обласної державної адміністрації 
(2001), Подякою міського Голови м. Києва (2004) та іншими відзнаками. 

На честь О.О. Собка названо вулицю в селищі міського типу Наддні-
прянське на Херсонщині, вшановуючи його пам’ять як засновника в 60-ті 
роки минулого століття цього наукового містечка та сучасного науково-
виробничого комплексу Інституту зрошуваного землеробства (рішення 
Наддніпрянської селищної ради Дніпровського району м. Херсона № 301 
від 17.05.2019 р.). 

Помер 3 серпня 2017 р.



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

696

СОКОЛОВ 
В’ячеслав 
Михайлович
Вчений у галузі селекції та 
насінництва кукурудзи, 
кандидат сільськогосподарських наук, 
член-кореспондент НААН (1995)

Народився 24 червня 1949 р. у с. Петрівка (нині Петропавлівка) Ста-
нично-Луганського району Луганської області УРСР (Україна).

Після закінчення Ворошиловградського (нині Луганського) сільськогос-
подарського інституту (1971) В.М. Соколов закінчив навчання в аспіран-
турі Селекційно-генетичного інституту (1973) та працював: завідувачем 
лабораторії (1987), завідувачем відділу (1989), директором Селекційно-
генетичного інституту – Національного центу насіннєзнавства та сорто-
вивчення ( з 1993 р. і донині).

Захистив кандидатську дисертацію за темою: «Створення вихідного ма-
теріалу для селекції високолізинової кукурудзи з поліпшеною консистен-
цією ендосперму» у 1975 р. у Селекційно-генетичному інституті.

Коло наукових інтересів – розробка теорії, нових методів і прийомів се-
лекції, насінництва кукурудзи та створення на цій основі гібридів різних 
груп стиглості та напрямів використання. Пріоритетним напрямом роботи 
є розроблена вченим у 2002 р. програма адаптивної селекції кукурудзи, яка 
ґрунтується на використанні фізіолого-біохімічних і морфологічних ознак 
і включає вивчення критеріїв оцінки жаро- та посухостійкості, створення 
стійкого генетичного матеріалу з поліпшеними морфологічними ознаками, 
адаптованого до несприятливих умов вирощування на Півдні України. На 
цій основі виведено лінії, гібриди кукурудзи з високою жаро- та посухос-
тійкістю.

За його участі розпочато роботи з використання чужорідної плазми для 
розширення генетичної бази досліджень та розробки нової селекційної 
технології на основі молекулярних геномних маркерів, ведеться широкий 
пошук нових гетерозисних типів та впроваджуються у практику сучасні 
методи контролю ступеня гібридності насіння. Одним із пріоритетних 
напрямів діяльності вченого є розвиток науково-методичних досліджень, 
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що сприяють прискоренню селекційного процесу, підвищенню його ефек-
тивності та скороченню обсягів робіт, зокрема методів маркерного аналізу 
поліморфізму ДНК. Результатом цих робіт стало внесення в Державний 
реєстр сортів рослин України першого в країні гібрида кукурудзи Діалог, 
створеного з використанням ДНК-технології.

Вчений також координує й бере безпосередню участь у багатопланових 
дослідженнях зі створення сортів, гібридів зернових, зернобобових, олій-
них і кормових культур, вивченні проблем формування загальних питань 
розвитку селекції та насінництва кукурудзи на Півдні України за сучасни-
ми вимогами зернового виробництва, розробці методів і принципів адап-
тивної селекції для створення гібридів, стійких до екстремальних факторів 
навколишнього середовища, впровадженні в селекційний процес сучасних 
генетичних методів і створенні на їх основі новітніх селекційних техно-
логій з використанням ДНК-маркерів, виконанні селекційних програм зі 
створення гібридів кукурудзи, скоростиглих для зони Лісостепу та Полісся, 
середньостиглих і середньоранніх інтенсивного типу для степової зони.

В.М. Соколов є автором 50 гібридів кукурудзи, занесених у Державний 
реєстр сортів рослин України. 

За ініціативи та участі В.М. Соколова започатковано співробітництво 
інституту з науковими установами та насіннєвими компаніями Туреччини, 
Франції, Німеччини, Литви, Болгарії, Молдови, Азербайджану, Узбекиста-
ну, РФ. В.М. Соколов – постійний член оргкомітету Міжнародного конгре-
су з селекції рослин.

Обрано членом-кореспондентом УААН у 1995 р.
Автор понад 150 наукових праць, зокрема монографій, видань з селекції 

кукурудзи, має 55 авторських свідоцтв на сорти, гібриди та способи удо-
сконалення селекційного процесу. Впродовж чотирьох п’ятирічок є керів-
ником програм наукових досліджень Національної академії аграрних наук 
України «Зернові, круп’яні, зернобобові культури».

Є членом редакційної колегії науково-практичного журналу «Plant 
Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти 
рослин) та ін. 

За вагомий внесок у розвиток вітчизняної аграрної науки нагородже-
ний Почесним званням «Заслужений працівник сільського господарства 
України» (2004), відзнакою Української академії аграрних наук (2006), По-
чесною грамотою Одеської обласної держадміністрації (2006), Орденом 
Ярослава Мудрого V ступеня (2009), ювілейною медаллю «20-річчя неза-
лежності України» (2012), Грамотою Верховної Ради України (2019), зван-
ням «Науковець року» (2020).

В.М. Соколов є постійним членом оргкомітету Міжнародного конгресу 
з селекції рослин.
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Володимир Стибель народився 29 січня 1968 р. у с. Більче Миколаїв-
ського району Львівської області. 

З 1975 по 1985 р. навчався у Більченській середній школі. У 1985 р. 
вступив на ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інсти-
туту, який закінчив з відзнакою у 1992 р. Упродовж 1986–1988 рр. служив 
у Збройних силах. У 1992 р. працював на посаді старшого препаратора 
кафедри паразитології та рибництва. У період із 1993 по 1995 р. навчався 
в аспірантурі на кафедрі паразитології та рибництва. З 1996 р. – асистент 
цієї самої кафедри. У 1997 р. у Білоцерківському державному аграрному 
університеті захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 16.00.11 – 
паразитологія. У 2003 р. В.В. Стибелю присвоєне вчене звання доцента 
кафедри паразитології та рибництва. В 2007 р. в ННЦ «Інститут експе-
риментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків) захистив 
докторську дисертацію зі спеціальності 16.00.11 – паразитологія, гельмін-
тологія; 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. Впродовж 
восьми років (2008–2016) – завідувач кафедри паразитології та іхтіопато-
логії. 

З листопада 2009 р. призначений на посаду заступника декана факульте-
ту ветеринарної медицини, а в січні 2011 – Володимир Стибель обраний на 
конкурсній основі деканом факультету ветеринарної медицини. 2011 став 
роком присвоєння вченого звання професора. Від січня 2014 – виконувач 
обов’язків ректора, а з серпня того самого року й донині – ректор Львів-
ського національного університету ветеринарної медицини та біотехноло-
гій імені С.З. Ґжицького. 

Основний напрям наукових досліджень В.В. Стибеля пов’язаний із вив-
ченням гено- й цитотоксичної дії гельмінтів та антигельмінтиків на ге-
ном тварин, оскільки охорона генофонду популяцій тварин від токсичних 

СТИБЕЛЬ 
Володимир
Володимирович
Вчений у галузі ветеринарної медицини,
доктор ветеринарних наук, професор,
член-кореспондент НААН (2020)
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впливів різного походження, зокрема індукованих гельмінтами і ветери-
нарними препаратами, на сьогодні є однією з найактуальніших проблем 
тваринництва. На сучасному етапі під керівництвом Володимира Володи-
мировича тривають дослідження з пошуку нових ветеринарних препаратів 
з антигельмінтною та імуностимулювальною дією. Особливу увагу вчений 
приділяє створенню комплексної системи моніторингу мутагенезу у тва-
ринницьких комплексах із використанням цитогенетичного підходу, що 
дасть змогу оцінити мутаційний вплив та спрогнозувати його наслідки.

Результати наукових досліджень В.В. Стибеля опубліковані в понад 300 
наукових працях, які входять до переліку фахових наукових видань Украї-
ни, наукометричних баз даних Scopus і Web of Science та високорейтин-
гових наукових видань Італії, Іспанії, Польщі, Росії, Білорусі, Молдови, 
Таджикистану, Азербайджану. Основні результати наукових досліджень 
були виголошені ним на міжнародних конференціях, симпозіумах, семі-
нарах. За результатами наукових досліджень опубліковано 18 патентів, 70 
навчально-методичних посібників, розроблені й затверджені технічні умо-
ви та настанови із застосування препаратів. 

Професор В.В. Стибель є головним редактором журналів «Сільський 
господар», «Науковий вісник» і «Ukrainian Journal of Veterinary and Agri-
cultural Sciences» (ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького), членом редакційної 
колегії Науково-технічного бюлетеня Інституту біології тварин НААН і 
Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних 
препаратів та кормових добавок, а також науково-практичного видання 
«Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики».

Володимир Володимирович – координатор проведення спільних фунда-
ментальних та прикладних науково-дослідних робіт, численних проєктів, 
грантів, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій, 
симпозіумів, семінарів, курує наукову роботу аспірантів і докторантів. Під 
його керівництвом активно формується нова наукова школа ветеринарних 
паразитологів: уже відбувся захист 8 кандидатських і 2 докторських ро-
біт. Рішенням ДАК України призначений головою спеціалізованої ради 
Д 35.826.03 із захисту докторських дисертацій за трьома спеціальнос-
тями у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Професор В.В. Стибель – член 
Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини України та 
голова вченої ради університету, почесний член Українського наукового 
товариства паразитологів. Нині, за активної участі професора В.В. Сти-
беля, реалізовані: міжнародний проєкт «Створення ветеринарної школи 
передових методів діагностики зі спеціалізованими лабораторіями», про-
єкт Європейського Союзу «Erasmus+» напряму «Розвиток потенціалу ви-
щої освіти: поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців аг-
ропродовольчого сектору Східної Європи», «Дигіталізація періодичного 
наукового видання «Przegląd Weterynaryjnyj» в рамках виконання завдан-
ня із цифровізації культурної спадщини ІІ Речі Посполитої та розпочато 
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реалізацію проєкту «Інноваційний підхід до історичної спадщини: науко-
ва спадщина ветеринарної медицини українсько-польського пограниччя 
(PBU3/1055/20)». Вперше в Україні ліцензовано підготовку спеціалістів з 
ветеринарної медицини за шестирічною магістерською програмою згідно 
з вимогами ЄС, що передбачає реалізацію академічної мобільності студен-
тів, забезпечує можливість їх навчання як за кордоном, так і в ЛНУВМБ 
імені С.З. Ґжицького.

За вагомий особистий внесок у науку й практику ветеринарної медици-
ни В.В. Стибеля неодноразово нагороджували почесними грамотами та по-
дяками Міністерства аграрної політики України, Львівської обласної дер-
жавної адміністрації, а також за популяризацію здорового способу життя 
студентства – відзнаками Федерації важкої атлетики України та відзнакою 
«За заслуги у розвитку студентського спорту» (2018). У 2008 р. був нагоро-
джений трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Від-
мінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня. У грудні 2012 р. Академією 
наук вищої освіти і науки України обраний її академіком. 2015 рік ознаме-
нувався відзнакою Вроцлавського природничого університету «Zasluzony 
dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu». За значний внесок у духов-
не та культурне життя в 2017 р. нагороджений орденом Володимира Вели-
кого I ступеня. У 2018 р. – почесним орденом Князя Ярослава Мудрого I 
ступеня, нагрудним знаком «Почесна відзнака» Львівської обласної орга-
нізації профспілки працівників АПК, відзнакою Папи Римського Францис-
ка, присвоєне звання заслуженого діяча науки і техніки України, почесного 
професора Вроцлавського природничого університету. В 2019 р. нагоро-
джений Почесним Наперстним Орденом Князя Ярослава Мудрого. 

У 2020 р. Володимира Володимировича обрано членом-кореспондентом 
НААН зі спеціальності ветеринарна медицина (паразитологія), а також 
присвоєне почесне звання Doctor honoris causa Люблінського природничо-
го університету. 
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СТОРОЖИК
Лариса

Іванівна
Вчений у галузі насінництва цукрових,  

кормових і біоенергетичних культур,
доктор сільськогосподарських наук,  

 член-кореспондент НААН (2020)

Народилася 15 січня 1965 р. у м. Київ. 
Закінчила біологічний факультет Київського державного університету 

ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ) у 1987 р. за спеціальністю зоологія і ботаніка.
З 1987 р. – Всесоюзний ордена Леніна науково-дослідний інститут цук-

рових буряків, (з 1991 р. інститут цукрових буряків Української академії 
аграрних наук, з 2011 р. Інститут біоенергетичних культур і цукрових бу-
ряків Національної академії аграрних наук України).

У серпні 1987 р. – старший лаборант лабораторії ентомології Все-
союзного ордена Леніна науково-дослідного інституту цукрових буряків 
(нині – Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН). 

У 1989 р. науковий співробітник цієї самої лабораторії. У 1998 р. – стар-
ший науковий співробітник, атестована рішенням атестаційної комісії Ін-
ституту цукрових буряків УААН.

У 2004 р. – провідний науковий співробітник, атестована рішенням ате-
ста ційної комісії ІБКіЦБ УААН.

У 2011 р. призначена та затверджена рішенням атестаційної комісії ІБКіЦБ 
НААН на посаду завідувача сектору насінництва біоенергетичних культур 
лабораторії насінництва цукрових, кормових і біоенергетичних культур.

У 2017 р. і донині рішенням атестаційної комісії ІБКіЦБ НААН атес-
тована на посаду головного наукового співробітника лабораторії насіннє-
знавства та насінництва буряків, зернових і біоенергетичних культур.

У 1996 р. в Інституті цукрових буряків УААН захистила кандидатську 
дисертацію на тему: «Особливостi росту i продуктивнiсть цукрових бурякiв 
при токсикацiї сходiв iнсектицидом Гаучо проти основних шкiдникiв в 
умовах схiдного Лiсостепу України» за спеціальністю 06.01.09 – рослин-
ництво та 06.00.22 – ентомологія.

У 2016 р. в ННЦ «Інститут землеробства НААН» захистила докторську 
дисертацію на тему: «Агробіологічні основи формування агрофітоценозів 
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сорго цукрового як біоенергетичної культури в Степу та Лісостепу Украї-
ни» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Доктор сільськогосподарських наук з 2016 р.
Учене звання старший науковий співробітник присвоєно у 2003 р.
Обрано членом-кореспондентом НААН у 2020 р.
Член редакційної колегії електронного журналу «Новітні агротехнології». 
Учений секретар спецради Д 26.360.01 при ІБКіЦБ НААН з 2002 р.; 

член спецради К 27.821.04 при Білоцерківському НАУ.
Підготовила 1 кандидата сільськогосподарських наук та 1 доктора філо-

софії. Є керівником 4 аспірантів.
Гарант освітньо-наукової програми 202 – «Захист і карантин рослин» 

ІБКіЦБ НААН.
Проводить підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня 
вищої кваліфікації доктора філософії. Навчальна дисципліна – педагогічна 
майстерність та організація підготовки дисертаційної роботи. 

Результати наукової роботи Л.І. Сторожик знайшли своє відображення у 
170 публікаціях, з них 3 монографії (одна одноосібна), 15 статей науково-
виробничого напряму та 3 ДСТУ, 33 патенти, 10 науково-практичних реко-
мендації, зокрема наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних 
рецензованих фахових виданнях – 113, зокрема 6 у періодичних виданнях, 
які включені до наукометричної бази Scopus. 

У травні 2019 р. пройшла стажування у Литовському інституті сільсько-
го господарства (Литовський науково-дослідний центр сільського та лісо-
вого господарства) й отримала відповідний сертифікат з курсу «Equipment 
at the different laboratory at the Institute of Agriculture. LAMMC and other 
laboratory of the Centre» та «Discussions about prospects for collaboration 
between institutions» («Комплексне управління бур’янами у посівах різних 
культур» та «Обладнання в різних лабораторіях інституту та ЛАММК та 
інші лабораторії Центру»).

Упродовж всієї наукової діяльності була співвиконавцем та керівником 
фундаментальних і прикладних науково-технічних програм «Цукрові бу-
ряки» і «Біоенергетичні культури».

Л.І. Сторожик нагороджена Подякою (Наказ № 371 від 14.05.2009 р.) 
Соло м’янської районної в м. Києві Державної адміністрації за вагомий 
особистий внесок у професійній діяльності.

Подякою Національної академії аграрних наук України (рішення Прези-
дії НААН пр. № 23 від 25 грудня 2014 р.) за багаторічну працю та вагомий 
внесок у розвиток сільськогосподарської дослідної справи. 

У 2017 р. Міжнародною академією рейтингових технологій і соціології 
«Золота Фортуна» Л.І. Сторожик нагороджена дипломом та медаллю «Тру-
дова Слава» II ступеня № 673. 
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СТРОЧИНСЬКИЙ
Анатолій

Адольфович 
(1946–2005)

Вчений у галузі лісового господарства,  
доктор сільськогосподарських наук, професор, 

член-кореспондент НААН (1993)

Народився 7 жовтня 1946 р. у с. Круги Немирівського району Він ницької 
області.

У 1969 р. закінчив лісогосподарський факультет Української сільсько-
господарської академії.

Упродовж 1969–1971 рр. – старший лаборант, молодший науковий спів-
робітник Боярської лісової дослідної станції; 1971–1992 рр. – аспірант, 
асистент, старший викладач, заступник декана, доцент, завідувач кафедри 
Української сільськогосподарської академії. З 1992 р. – професор, завіду-
вач кафедри Національного аграрного університету, декан лісогосподар-
ського факультету (1993–1998), з 2002 р. був директором НДІ лісівництва 
та декоративного садівництва Національного аграрного університету (за 
сумісництвом).

У 1976 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: «Математико-статистична оцінка основ-
них параметрів ялинових деревостанів Українських Карпат», а у 1992 р. в 
Українському державному аграрному університеті – докторську дисерта-
цію на тему: «Методичне та нормативно-інформаційне забезпечення сис-
теми регулювання продуктивності лісових насаджень в Україні». З 1983 р. 
має вчене звання доцента, а з 1992 р. – професора.

За участю А.А. Строчинського опрацьовувалися методи і нормативи, 
які спрямовані на удосконалення системи комплексного обліку лісосиро-
винних ресурсів України та розробку наукових основ кадастрової оцінки 
земель лісового фонду. Найбільш важливі результати стосуються опрацю-
вання нормативів сортиментної та товарної структури деревостанів основ-
них лісоутворювальних порід України, розробки моделей і нормативів 
об’єму круглих ділових лісоматеріалів, вивчення й моделювання динаміки 
лісівничо-таксаційних параметрів та продуктивності лісових насаджень. 
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Наукові дослідження мають чітку практичну спрямованість, їхні результа-
ти широко впроваджено в практику лісової галузі, включено до офіційних 
лісотаксаційних довідників.

Опублікував понад 140 наукових і науково-методичних праць, серед 
яких 6 видань монографічного та нормативно-довідкового характеру, 30 
навчально-методичних розробок.

Обраний у 1993 р. членом-кореспондентом УААН. Дійсний член Лісів-
ничої академії наук України (1993), член товариства лісівників України, 
член товариства лісівників США.

Був членом НТР Держкомлісгоспу України, ВО «Укрдержліспроект», 
НТР Національного наукового центру «Лісове господарство», Президії 
НТК з лісового і садово-паркового господарства Міністерства освіти і нау-
ки України, президії Товариства лісівників України, редколегії «Нау кового 
вісника» НАУ та наукового журналу «Аграрна наука і освіта», членом пре-
зидії та керівником Центрального відділення ЛАНУ, головою спеціалізо-
ваної вченої ради зі спеціальностей лісівничого спрямування (1994–2003), 
членом наукової ради з проблем навколишнього середовища та сталого 
розвитку НАН України, членом секції екології та захисту природного се-
редовища Комітету з присудження Державних премій України в галузі нау-
ки і техніки.

Нагороджений медаллю, Почесною грамотою Кабінету Міністрів Украї-
ни, відзнакою Держкомлісгоспу України «Відмінник лісового господарства 
України». Вченому присвоєно почесне звання заслуженого працівника на-
родної освіти України (1997), присуджено Державну премію України в га-
лузі науки і техніки (1990).

Помер 9 березня 2005 р.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ТАНЧИК 
Семен 

Петрович 
Вчений у галузі  

аграрних наук та продовольства, 
доктор сільськогосподарських наук, 

професор,член-кореспондент НААН (2002)

Народився 27 березня 1951 р. у с. Житні Гори Рокитнянського району 
Київської області.

Закінчив Українську сільськогосподарську академію у 1974 р. за фахом 
агрономія.

Упродовж 1979–1991 рр. – асистент;1991–1995 рр. – доцент.
У 1995–1996 рр. – докторант кафедри загального землеробства; 1996–

1999 рр. – заступник проректора з наукової роботи; 1999–2005 рр. – завіду-
вач кафедри рослинництва; 2000–2001 рр. – декан агрономічного факультету 
(за сумісництвом); 2001–2005 рр. – директор навчально-наукового інституту 
рослинництва, ґрунтознавства та екології (за сумісництвом).

З 2005 р. і донині – завідувач кафедри землеробства та гербології; у 
2009–2011 рр. – директор науково-дослідного інституту агротехнологій та 
якості продукції рослинництва (за сумісництвом).

 У 1985 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: «Эффективность гербицидов в сочетании с 
обработкой почвы в борьбе с сорняками при индустриальной технологии 
возделывания кукурузы в условиях Лесостепи УССР».

У 1999 р. в Національному аграрному університеті захистив доктор-
ську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування агроекологічних заходів 
зниження забур’яненості кукурудзи в Лісостепу України», спеціальність 
06.01.01 – загальне землеробство.

Доктор сільськогосподарських наук з 2000 р.
Вчене звання професора присвоєно у 2001 р.
Професор С.П. Танчик висококваліфікований педагог і організатор нав-

чального процесу. Читає лекції і веде лабораторно-практичні заняття на 
високому науковому і методичному рівні для студентів, аспірантів, ФПК і 
післядипломної освіти НУБіП України.
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Професор С.П. Танчик є провідним вченим у галузі аграрної науки. 
Його основні теоретичні і практичні розробки присвячені екологізації 
землеробства, впровадженню енергоощадних, ґрунтозахисних, зональних 
систем землеробства. Актуальність проблеми зумовлена порушенням еко-
логічного стану галузі землеробства України. За результатами тривалих 
досліджень кафедрою землеробства та гербології, під керівництвом профе-
сора С.П. Танчика, розроблена екологічна система землеробства для Лісо-
степу України, затверджена і прийнята до впровадження Міністерством 
аграрної політики України (протокол № 4 від 1.11.2011 р.). За актуальні 
наукові розробки у 2002 р. С.П. Танчик обраний член-кореспондентом 
НААН зі спеціальності загальне землеробство. У 2018 р. став лауреатом 
Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження іннова-
ційних технологій. 

С.П. Танчик був експертом ВАК України з агрономії та лісового госпо-
дарства трьох скликань. З 2001 по 2010 р. очолював спеціалізовану вчену 
раду Д 26.004.10 у НУБіП України зі спеціальностей землеробство, рос-
линництво, гербологія, технологія переробки та зберігання продукції рос-
линництва, з 2012 р. і донині очолює спеціалізовану вчену раду Д 26.004.21 
у НУБіП України зі спеціальностей загальне землеробство, гербологія, мі-
кробіологія.

Вченим опубліковано 320 наукових праць, зокрема 6 монографій, 9 під-
ручників, 8 навчальних посібників, має 9 патентів.

Під науковим керівництвом С.П. Танчика підготовлено 3 докторів, 26 
кандидатів наук.

Плідну працю вченого відзначено нагородами: 2001 р. – нагороджений 
Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України; 2001 р. – на-
городжений Почесною грамотою Президії УААН; 2004 р. – нагороджений 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України; 2005 р. – присуджено 
Почесне звання «Відмінник освіти України»; 2008 р. – нагороджений тру-
довою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани»; 
2009 р. – присуджено почесне звання «Відмінник аграрної освіти та нау-
ки» ІІ ступеня; 2015 р. – нагороджений Почесною грамотою Міністерства 
аграрної політики та продовольства України; 2016 р. – нагороджений По-
чесною грамотою Президії НААН; 2016 р. – присвоєно почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України»; 2018 р. – лауреат Премії Кабі-
нету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних тех-
нологій; 2021 р. – нагороджений нагрудним знаком Міністерством освіти 
і науки України «За наукові та освітянські досягнення»; 2021 р. – гарант 
освітньої програми Доктор філософії зі спеціальності 201 – агрономія (На-
ціональний університет біоресурсів і природокористування України), голо-
ва спеціалізованої вченої ради Д 26.004.21, член Українського та Європей-
ського товариства гербологів.
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Національної академії аграрних наук України  

ТАРАСЮК
Сергій 

Іванович 
(1963–2020)

Вчений у галузі ветеринарної медицини, 
доктор сільськогосподарських наук,  

член-кореспондент НААН (2007)

Народився 25 листопада 1963 р. у с. Бережці Любомльського району 
Волинської області.

Після закінчення школи вступив до Рожищенського зооветеринарного 
технікуму, який закінчив з відзнакою у 1982 р. Після служби в армії пра-
цював при Любомльській станції по боротьбі з хворобами тварин (Шацька 
дільнича ветлікарня), де обіймав різні посади.

Закінчив Львівську академію ветеринарної медицини ім. С.З. Ґжицько-
го за спеціальністю ветеринарія. Працював у Республіканському біотехно-
логічному центрі (м. Львів) в лабораторії генетики, займався проблемами 
імуногенетичного контролю у тваринництві.

З 1993 р. – аспірант при лабораторії молекулярної генетики Інститу-
ту розведення та генетики тварин УААН. У 1995 р. достроково захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Аналіз генетичної структури у деяких 
порід України». У 2000 р. присвоєно вчене звання старшого наукового 
співробітника за спеціальністю 03.00.15 – генетика. У 2002 р. в Інститу-
ті агроекології та біотехнології УААН захистив докторську дисертацію на 
тему: «Популяційно-генетичні основи екологічної адаптивності сільсько-
господарських видів тварин».

У 2007 р. обраний членом-кореспондентом УААН Відділення зоотехнії 
за спеціальністю біотехнологія в тваринництві. 

Очолював лабораторію молекулярної генетики ІРГТ УААН, а також ла-
бораторію популяційно-генетичного моніторингу Інституту агроекології і 
біотехнології, обіймав посаду заступника директора з наукової роботи та 
інноваційної діяльності ІАБ УААН. У 1994–1995 рр. – стипендіат Кабінету 
Міністрів України, Соросівський стипендіат (1995), переможець конкурсу 
Міжнародної науково-освітньої програми для молодих вчених (Україна – 
США, 1997).
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С.І.Тарасюком опубліковано 165 наукових праць, а також низку робіт у 
науково-популярних журналах і газетах, 2 монографії.

Основні наукові інтереси С.І. Тарасюка були зосереджені у сфері су-
часних біотехнологій, екологічної генетики риб, популяційно-генетичного 
моніторингу, геномної та ДНК-селекції, молекулярної екології, еколого-
адаптивної генетики ссавців. За його участі організовано відділ біотехно-
логії та генетики ІРГ НААН, який забезпечений сучасним обладнанням 
та працює над вивченням динаміки формування генетичної структури 
різнопородних груп риб за використання ДНК-маркерів, цитогенетичного 
аналізу, імунологічних методів. У результаті використання цих методик із 
виявлення цінних генотипів за господарськими ознаками у різних видів 
риб, за допомогою новітніх ДНК-технологій буде оптимальніше реалізова-
но його генетичний потенціал. Упродовж роботи в Інституті проводив до-
слідження у напрямі виконання НДР Інституту, а саме був співвиконавцем 
тем та завдань НААН, Міністерства аграрної політики та продовольства 
України, Мінекології. Його наукові розробки мають значне народногоспо-
дарське значення.

С.І. Тарасюк вперше показав видоспецифічність внеску факторів штуч-
ного та природного доборів у формування генетичних структур ссавців, 
виявив генетичні системи, які є мішенню різних факторів відбору. Вперше 
експериментально обґрунтував універсальність популяційно-генетичної 
відповіді у великої рогатої худоби на різні біотичні та абіотичні фактори 
екологічного стресу (інфікованість вірусом лейкозу, інтродукція в нові 
умови розведення, різні варіанти техногенного забруднення).

Вчений був членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних 
робіт при Інституті рибного господарства НААН та Інституті агроекології 
та економіки природокористування НААН. Брав активну участь у підго-
товці наукових кадрів, був керівником чотирьох наукових робіт аспірантів. 
Вів викладацьку роботу на посаді професора кафедри біотехнології при 
Інституті екологічної безпеки НАУ. Під його безпосереднім керівництвом 
захищено 9 магістерських робіт.

Помер 23 жовтня 2020 р. 
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Національної академії аграрних наук України  

Народився 23 липня 1954 р. у с. Іванівка Ставищанського району Київ-
ської області.

Закінчив Львівський лісотехнічний інститут (1976) за спеціальністю лі-
сове господарство, навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного 
інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького 
(УкрНДІЛГА, 1978–1981). 

В УкрНДІЛГА працював на посадах молодшого наукового співробіт-
ника (1982–1984), старшого наукового співробітника (1984–1989), завіду-
вача лабораторії лісівництва (1989–1995), першого заступника директора 
(1995–2001). З 2001 р. і донині обіймає посаду директора Інституту.

У 1982 р. в УкрНДІЛГА захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Взаємодія порід в дубово-букових молодняках передгір’я Закарпаття та 
оптимізація режиму їх вирощування». 

У 1999 р. в Українському державному лісотехнічному університеті 
(нині – Національний лісотехнічний університет України) захистив док-
торську дисертацію на тему: «Заплавні ліси Лівобережної України та на-
укові основи господарювання в них».

У 2003 р. В.П. Ткачу присвоєно вчене звання професора.
В.П. Ткач розробив фундаментальні засади посилення багатогранних 

екологічних функцій лісів як потужного природного чинника, що стабілі-
зує негативні процеси, пов’язані з опустелюванням, погіршенням стану 
ґрунтів і водних ресурсів в умовах зміни клімату й антропотехногенного 
навантаження. Ним опрацьовані наукові принципи наближеного до при-
роди лісівництва на засадах сталого розвитку. Розвиваючи ідеї В.В. До-
кучаєва, обґрунтована необхідність переведення лісогосподарювання 
в Україні на водозбірний рівень (для рівнинної частини України). Ним 
обґрунтовано та реалізовано ідею програмно-цільового і системного 

ТКАЧ
Віктор

Петрович  
Вчений у галузі природокористування, агро-

лісомеліорації, лісівництва, лісової екології та 
охорони навколишнього природного середовища, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НАН України (2021)  

та НААН (2007)
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відтворення лісів різного функціонального призначення з урахуванням 
необхідності збереження біологічного різноманіття та посилення їхньої 
екологічної ролі, започатковано новий науковий напрям в Україні сто-
совно посилення екологічної ролі лісів у заплавах річок, розроблено й 
апробовано класифікацію типів лісових біогеоценозів як основи ведення 
лісового господарства, а також системи та технології заходів із форму-
вання й оздоровлення лісів, визначено нові віки стиглості основних лісо-
твірних порід України.

В.П. Ткачем започатковані дослідження щодо функціонування агро-
ландшафтів, збереження та відновлення захисних лісових насаджень лі-
нійного типу, уточнені нормативи оптимальної захисної лісистості водо-
зборів річок. 

Для умов Гірського Криму ним удосконалені наукові засади лісових 
меліорацій та оптимізованих систем створення й вирощування захисних 
лісів.

У рамках виконання важливих державних завдань В.П. Ткач був нау-
ковим керівником і виконавцем багатьох науково-дослідних тем. Резуль-
тати проведених ним фундаментальних наукових досліджень покладені 
в основу сучасної нормативно-правової бази стосовно ведення лісового 
господарства та лісоуправління в Україні. Під керівництвом або за участі 
В.П. Ткача розроблено важливі для розвитку лісів в Україні документи, які 
затверджено Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, 
серед них, зокрема, Державна програма «Ліси України» на 2002–2015 рр., 
Лісовий кодекс України, Правила поліпшення якісного складу лісів, Кон-
цепція реформування та розвитку лісового господарства України, Концеп-
ція розвитку агролісомеліорації в Україні та ін. 

За сумісництвом він обіймав посади завідувача кафедри лісівництва в 
Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаева, 
завідувача кафедри лісового та садово-паркового господарства в Харків-
ському національному університеті міського господарства ім. О.М. Беке-
това. Є головою спеціалізованої вченої ради при УкрНДІЛГА. Підготував 
13 кандидатів та 1 доктора наук.

В.П. Ткач є автором та співавтором понад 250 наукових праць, зокрема 
15 монографій (з яких 3 видані за кордоном), двох патентів. 

У 2007 р. його обрано членом-кореспондентом НААН Відділення зем-
леробства, меліорації та механізації, а у 2021 р. – членом-кореспондентом 
НАН України Відділення загальної біології.

За цикл наукових праць «Наукові основи збереження та відновлення 
біотичного та ландшафтного різноманіття України в умовах змін навко-
лишнього середовища» у складі авторського колективу В.П. Ткач став лау-
реатом Державної премії України в галузі науки і техніки (2015). За плідну 
наукову та професійну діяльність був нагороджений Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України, численними відзнаками та нагородами НАН 
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України, НААН, ЛАНУ, МОН України, Держлісагентства, Харківської об-
ласної ради тощо.

В.П. Ткач здійснює активну міжнародну діяльність, зокрема був членом 
українських делегацій на Лісових форумах ООН, входив до складу робочої 
групи з підготовки резолюцій за результатами роботи Четвертої Міністер-
ської конференції щодо захисту лісів Європи. Він є членом Національного 
комітету України програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», членом секції 
Комітету з державних премій у галузі науки і техніки, членом Науково-
координаційної ради Секції хімічних і біологічних наук НАН України, вхо-
дить до складу Координаційної ради НАН України з проблем, пов’язаних з 
Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, робочої групи НАН України 
щодо співпраці з ЮНЕСКО, а також Комітету із системного аналізу при 
НАН України. В.П. Ткач є членом наглядових рад Національного дендро-
логічного парку «Софіївка», а також Харківського національного аграрно-
го університету ім. В.В. Докучаєва та низки відомчих рад, був членом На-
ціональної комісії з питань Червоної книги України. 

У складі експертної групи з питань національної безпеки в екологічній 
сфері Ради національної безпеки і оборони України ним опрацьовано про-
позиції щодо вдосконалення лісокористування в Україні, які враховано у 
«Першочергових заходах щодо нейтралізації викликів та загроз національ-
ній безпеці України в екологічній сфері» (2019–2020). Він активно співп-
рацює з Комітетом Верховної Ради з питань екологічної політики та при-
родокористування, на засіданнях якого обговорюють різноманітні питання 
природокористування. 

В.П. Ткач є віце-президентом Лісівничої академії наук України (ЛАНУ), 
головою Наукової ради з проблем лісознавства і лісівництва при Відділен-
ні загальної біології НАН України, створеної за його ініціативи, а також 
головним редактором фахового наукового збірника «Лісівництво і агролі-
сомеліорація» та членом редколегій інших фахових наукових видань.
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Народився 20 січня 1968 р. у с. Станишівка Іванківського району Київ-
ської області. 

У 1986 р. закінчив УРЗСГТ (нині – Боярський фаховий коледж НУБіП 
України) і отримав фах агроном по захисту рослин. У 1993 р. закінчив аг-
рономічний факультет Українського державного аграрного університету 
(нині Національний університет біоресурсів і природокористування Украї-
ни) отримавши фах вченого агронома. 

У 1993–1995 рр. працював головним агрономом у колгоспі ім. Чкалова 
с. Обуховичі Іванківського району Київської області. Потім навчається і на-
далі працює в Інституті землеробства УААН. У 1995–1998 рр. – аспірант 
лабораторії агроґрунтознавства, 1998–2011 рр. – молодший науковий співро-
бітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник лабораторії агроґрунтознавства, від 2011 р. – завіду-
вач відділу агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології. З вересня 2011 р. 
М.А. Ткаченко працює заступником директора Національного наукового 
центру «Інститут землеробства НААН» з наукової роботи та завідувачем 
відділу агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології, є заступником голови 
вченої ради ННЦ «ІЗ НААН», очолює методичну комісію з питань земле-
робства і рослинництва, є членом спеціалізованої ради Д 27.361.01 із при-
судження наукових ступенів доктора і кандидата наук в ННЦ «ІЗ НААН», а 
також головою ТК № 159 «Землеробство» і членом вченої ради Державної 
установи «Інститут охорони ґрунтів». У 2019 р. обраний членом Наглядової 
ради Асоціації «Українське ґрунтове партнерство» під егідою ФАО.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподар-
ських наук «Ефективність агрохімічних факторів відтворення родючості 
дерново-підзолистих ґрунтів Центрального Полісся України» захистив у 
2001 р. Наукове звання старшого наукового співробітника йому присвоєно 

ТКАЧЕНКО 
Микола
Адамович
Вчений у галузі агрономічного ґрунтознавства, 
доктор сільськогосподарських наук,  
член-кореспондент НААН (2020)
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у 2005 р. У 2015 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Відтворення 
родючості сірих лісових ґрунтів за різних систем удобрення та хімічної 
меліорації у Правобережному Лісостепу» за спеціальністю агроґрунтоз-
навство і агрофізика. 

М.А. Ткаченко є відомим вченим у галузі відтворення родючості кислих 
ґрунтів, що піддаються інтенсивному обробітку та значному агрохімічно-
му впливу. Під його науковим керівництвом обґрунтувані та встановлені 
оптимальні параметри формування поживного й стабільного кислотно-
лужного режиму, що запобігає негативним наслідкам інтенсивного антро-
погенного впливу на орні ґрунти, забезпечуючи високий рівень реалізації 
потенціальної продуктивності сільськогосподарських культур, з високим 
рівнем окупності енергії. 

М.А. Ткаченком визначено особливості варіювання запасів гумусу в 
профілі ґрунту та його якісні зміни в часі за різних рівнів агрохімічного за-
безпечення технологій вирощування сільськогосподарських культур, вив-
чено умови формування структури обмінних катіонів у ґрунтовому вбир-
ному комплексі та особливості її поліпшення цілеспрямованим внесенням 
природних меліорантів. Визначено особливості трансформації кислотно-
основних властивостей кислих сірих лісових ґрунтів та встановлено три-
валість меліоративного впливу на кореневмісний шар ґрунту після хіміч-
ної меліорації, встановлено кількісні зміни вмісту рухомих форм елементів 
живлення рослин у ґрунті за впливу комплексної хімічної меліорації, сис-
тем удобрення та їх поєднання. Встановлено закономірності протікання 
ґрунтотворних процесів у вторинно-підкислених сірих лісових ґрунтах, за 
інтенсивного землеробства, розроблено методи їх поліпшення, розрахова-
но економічну й енергетичну ефективність застосування засобів меліора-
тивного впливу для типових польових сівозмін на сірих лісових ґрунтах. 
Результати цих досліджень неодноразово доповідались на міжнародних та 
республіканських конференціях, впроваджуються у виробництво широкою 
агрономічною громадськістю. 

За період наукової діяльності (1995–2020) М.А. Ткаченко опублікував 
понад 130 наукових праць, має 2 патенти на винаходи. Основні його праці 
мають першочергове наукове та практичне значення і присвячені вирішен-
ню важливого господарського завдання – підвищенню продуктивності й 
стабільності землеробства, ефективності хімічної меліорації, особливо у 
частині збереження та відтворення родючості ґрунтів. 

Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, ведеться 
підготовка 4 аспірантів. За багаторічну плідну наукову діяльність нагоро-
джений Почесними грамотами та відзнакою Президії НААН і Міністер-
ства аграрної політики України.

Обрано у 2020 р. членом-кореспондентом НААН за напрямом агрономія 
(сільськогосподарські меліорації).
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ТРЕТЯК
Антон
Миколайович 
Вчений у галузі аграрної економіки,  
доктор економічних наук, професор, 
член-кореспондент НААН (1999)

Народився 24 червня 1949 р. у с. Дзвиняч Заліщицького району Терно-
пільської області. 

Антон Миколайович Третяк розпочав свою трудову діяльність з 17 ро-
ків, працюючи техніком-будівельником при техбюро Заліщицького райви-
конкому Тернопільської області. 

У 1968–1973 рр. навчався у Львівському сільськогосподарському ін-
ституті на факультеті землевпорядкування. Після закінчення інституту 
впродовж 14 років (1973–1987) працював старшим, головним інженером-
землевпорядником Муровано-Куриловецького районного управління сіль-
ського господарства Вінницької області. Саме тоді розпочав наукову діяль-
ність і у 1987 р. захистив кандидатську дисертацію: «Вопросы земельного 
кадастра и использование земель в Приднестровской зоне Винницкой об-
ласти Украинской ССР» за спеціальністю 06.01.13 – землеустрій, а у 
1995 р. докторську: «Проблеми реформування земельних відносин в Кар-
патському регіоні України» за спеціальністю 08.08.02 – економіка земле-
користування.

У 1999 р. обрано членом-кореспондентом УААН за спеціальністю зем-
левпорядкування. 

Активною законодавчою та нормотворчою діяльністю відзначається 
робота А.М. Третяка на посадах: у 1996–2000 рр. – першого заступни-
ка голови Державного комітету України із земельних ресурсів України; 
2001–2006 рр. – віце-президента Української академії аграрних наук; у 
2006–2008 рр. – академіка-секретаря Відділення економіки та земельних 
відносин УААН; 2008–2009 рр. – першого заступника, заступника голови 
Державного комітету України із земельних ресурсів. 

А.М. Третяк є співрозробником 26 законів України та 50 нормативних 
документів. Опублікував понад 670 наукових праць, зокрема 54 моногра-
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фії, 21 навчальний посібник, 340 статей, з них 8 Web оf Science (WoS) та 
Scopus і 44 авторських свідоцтва. 

Внесок в теоретичну розбудову земельної галузі України та земле-
впорядної науки: новітня інституціонально-поведінкова теорія розвитку 
землеустрою та землевпорядкування, зокрема обґрунтовано тренд інсти-
туціонального розвитку землеустрою і землевпорядкування та наукову 
гіпотезу трактування землевпорядкування як соціально-економічної 
інституції; теоретичні засади землевпорядного процесу в Україні; тео-
ретичні засади розвитку земельного устрою, сучасної системи землеко-
ристування та методології структуризації землекористування в Україні; 
теоретичні засади зонування земель за типами (підтипами) землеко-
ристування взамін чинних категорій земель; концептуальні засади роз-
витку відносин власності на землю, земельних відносин та земельно-
го ринку в Україні на період до 2030 року; теоретичні засади розвитку 
управління земельними ресурсами та землекористування на парадигмі 
екологічної раціоналізації; теоретико-інституціональні засади розвитку 
територіально-просторового планування розвитку землекористування на 
парадигмі екологічної раціоналізації.

Педагогічна діяльність А.М. Третяка спрямована на розбудову фаху 
землевпорядкування та формування відповідних навчальних програм, 
методичного забезпечення, написання навчальних посібників. У 2000 р. 
заснував кафедру управління земельними ресурсами Національного 
аграрного університету, у 2001–2007 рр. очолював кафедру землевпо-
рядного проектування, на якій у 2002 р. присвоєно вчене звання про-
фесора кафедри землевпорядного проектування. У березні 2010 р. 
створив і очолював до 2020 р. Навчально-науковий інститут економіки 
природних ресурсів та екології землекористування у складі Державної 
екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди 
України. 

Підготував 16 кандидатів економічних наук, 4 докторів наук та 1 докто-
ра філософії. 

А.М. Третяк співпрацює з Верховною Радою України, зокрема був на-
уковим консультантом комітету аграрної політики та земельних відносин 
(2006–2012). Так, був на громадських засадах помічником-консультантом 
ряду депутатів: М.О. Кадикала 2012–2019 рр., а нині депутата І.Г. Кири-
ленка. 

А.М. Третяк є активним популяризатором наукових знань: ініціатор за-
снування (з 1997), головний редактор, член редколегії журналу «Землевпо-
рядний вісник»; ініціатор заснування (2001) та заступник головного редак-
тора журналу «Землевпорядкування»; 2010–2015 рр. – головний редактор 
журналу «Земельне право України»; з 2011–2020 рр. – член редакційної 
колегії журналу «Екологічні науки»; з 2012 р. заступник головного редак-
тора журналу «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель». 
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Очолював у 1998–2010 рр. Всеукраїнську громадську організацію Спіл-
ку землевпорядників України, 2011–2015 рр. – заступник голови, з 2016 р. 
донині – голова. 

За плідну працю має відзнаки та нагороди: Почесна грамота Президії 
УААН (протокол № 2 рішення Бюро Президії від 17.06.2004); Почесна 
грамота Верховної Ради України (розпорядження голови ВРУ № 807 від 
07.07.2004); Почесна відзнака Української академії аграрних наук (№ 0152 
рішення Президії № 16 від 13.11.2006); орден «Золотий козацький хрест» 
Всеукраїнського козацького війська (наказ № 14 від 24.06.2008); Почесна 
грамота Президії УААН (протокол № 7 рішення Президії від 27.05.2009); 
Подяка Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агро-
освіта» Міністерства аграрної політики та продовольства України (2013); 
Нагрудний знак Київського науково-дослідного інституту судових експер-
тиз (№ 308 від 04.07.2013); Почесна грамота Національного університету 
біоресурсів і природокористування України (березень 2016); Грамота Комі-
тету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокорис-
тування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (24.06.2019); 
Почесна грамота Державної екологічної академії післядипломної освіти та 
управління Мінприроди України (24.06.2019); Почесна грамота Президії 
НААН (протокол № 7 рішення Президії НААН від 29.05.2019).
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ТРУСКАВЕЦЬКИЙ 
Роман 

Степанович 
Вчений у галузі ґрунтознавства та екології,  

доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (1995)

Народився 14 квітня 1935 р. у багатодітній селянській родині на Івано-
Франківщині. 

Після закінчення Снятинської загальноосвітньої середньої школи імені 
В. Стефаника (1953) вступив до Чернівецького державного університету 
імені Ю. Федьковича (біологічний факультет); на третій курс перевівся 
у Львівський сільськогосподарський інститут (агрономічний факультет), 
який закінчив з відзнакою у 1958 р. У період 1958–1962 рр. працював в 
експедиціях з великомасштабного обстеження ґрунтів України та Казах-
стану на посадах від інженера-ґрунтознавця до начальника ґрунтознавчої 
партії. У 1962–1965 рр. – аспірант (з відривом від виробництва) Україн-
ського науково-дослідного інституту ґрунтознавства імені О.Н. Соколо-
вського (нині – Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства 
та агро хімії імені О.Н. Соколовського», м. Харків). Вся подальша наукова 
діяльність і дотепер пов’язана з цим Інститутом: 1965–1968 рр. – молод-
ший науковий співробітник, 1968–1985 – старший науковий співробіт-
ник, 1985–1999 – завідувач лабораторії та відділу родючості і меліорації 
ґрунтів; з 1999 р. й донині – головний науковий співробітник. Водночас 
(за сумісництвом) читав лекції і проводив практичні заняття зі студентами 
багатьох ЗВО: Харківського національного аграрного університету імені 
В.В. Докучаєва (ХНАУ), Харківського національного педагогічного уні-
верситету імені Г. Сковороди, Житомирського державного університету 
імені І. Франка та інших навчальних закладів України.

У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Режим калію в 
торфових ґрунтах Полісся і Лісостепу УРСР у зв’язку з їх окультуренням»; 
докторську дисертацію на тему: «Закономірності еволюції осушуваних 
торфових ґрунтів України, їх окультурення і управління родючістю» захис-
тив у 1984 р. на спеціалізованій вченій раді у Харківському державному 
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сільськогосподарському інституті імені В.В. Докучаєва. Звання старшого 
наукового співробітника отримав в 1971 р., професора – у 1996 р. Членом-
кореспондентом УААН Відділення землеробства, меліорації і механізації 
обрано у 1995 р.

Широке коло сучасних наукових інтересів вченого: проблеми системно-
го управління родючістю ґрунтів, гармонізація екологічних і продуктивних 
функцій ґрунтів, теоретичні і прикладні засади буферної здатності ґрун-
тів, заплавне ґрунтоутворення та збалансоване землекористування на за-
плавних територіях, комплексне використання торфово-болотних земель, 
ресурсоощадні технології меліорації ґрунтів з підвищеною кислотністю 
тощо. 

У науковому багажі Р.С. Трускавецького 340 опублікованих наукових 
праць, публіцистичних статей, буклетів, зокрема 28 монографій і підруч-
ників, 15 свідоцтв і патентів на винаходи. В XXI сторіччі з друку вийшли 
такі його наукоємні монографії, як «Буферна здатність ґрунтів та їх основні 
функції» (2003), «Торфові ґрунти і торфовища України» (2010), «Organic 
Carbon in Drained Peat Bogs. Budget calculation methodology» (Німеччина, 
2015). За активної редакторської і авторської участі вченого в останні роки 
опубліковано низку колективних монографій з проблем меліоративного 
ґрунтознавства, серед яких слід відзначити «Стратегія збалансованого зем-
лекористування на Прикарпатті» (2013), «Меліорація ґрунтів: систематика, 
інновації, перспективи» (2015), «Основи управління родючістю ґрунтів» 
(2016). Про актуальність та новизну наукових досліджень Р.С. Трускавець-
кого свідчать численні посилання вітчизняних і зарубіжних авторів на його 
праці.

Наукова школа Р.С. Трускавецького включає 3 докторів наук і 11 кан-
дидатів наук. Незважаючи на свій поважний вік, Роман Степанович про-
довжує здійснювати плідну консультативно-методологічну, педагогічну, 
експертну і громадську діяльність. Він є членом спеціалізованої вченої 
ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій у ННЦ «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», членом редколе-
гії тематичного наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство», членом 
нау кового товариства ґрунтознавців і агрохіміків України і входить в його 
керівні органи.

За успішну наукову і науково-виробничу діяльність нагороджений По-
чесною грамотою Верховної Ради України, «Знаком Пошани» Мінагропо-
літики України, Почесною грамотою Держводгоспу України, Почесною 
відзнакою УААН, Почесною грамотою і нагрудним значком «Творець» 
Державного департаменту інтелектуальної власності.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

Ульянченко Олександр Вікторович 1954 р. народження, українець, осві-
та вища. У 1977 р. з відзнакою закінчив Харківський сільськогосподар-
ський інститут ім. В.В. Докучаєва, здобувши кваліфікацію економіст-орга-
ніза тор сільсько господарського виробництва. 

З березня 1977 р. працював у Харківському сільськогосподарському інсти-
туті ім. В.В. Докучаєва на посадах молодшого наукового співробітника (1977), 
старшого наукового співробітника (1977–1979), асистента кафедри організа-
ції сільськогосподарського виробництва (1979–1980). З березня 1980 р. до 
квітня 1983 р. навчався в очній аспірантурі Всесоюзного науково-дослідного 
інституту економіки сільського господарства під керівництвом видатного 
вченого, доктора економічних наук, професора, академіка І.Г. Ушачова. 

З червня 1983 р. до серпня 2012 р. працював у Харківському національно-
му аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва: асистентом, старшим викла-
дачем, доцентом, завідувачем кафедри економічної кібернетики, помічником 
проректора, проректором з виховної роботи та комп’ютерних технологій, де-
каном економічного факультету, завідувачем кафедри виробничого менедж-
менту та агробізнесу. Із серпня 2012 р. – завідувач відділу економіки та стра-
тегії розвитку виробництва продукції тваринництва Інституту тваринництва 
НААН, завідувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу ХНАУ 
ім. В.В. Докучаєва (за сумісництвом). 

У 2017 р. О.В. Ульянченка обрано ректором Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандида-
та економічних наук, у 1986 р. отримав учене звання доцента, у 2013 р. – 
учене звання професора. У квітні 2008 р. захистив дисертацію на тему: 
«Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі» й отримав нау-
ковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – еконо-
міка та управління національним господарством.

УЛЬЯНЧЕНКО 
Олександр 

Вікторович
Вчений у галузі аграрної економіки,

доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НААН (2013)
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Під керівництвом О.В. Ульянченка і за його особистої участі розроблено 
концепцію управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі. Автор 255 
праць, серед яких 21 монографія; 177 статей у наукових фахових виданнях Украї-
ни та інших держав (з них 3 статті у виданнях, що індексуються у наукометрич-
них базах Scopus та Web of Science); 70 навчально-методичних видань (з них 
4 підручники з грифами відповідних Міністерств та 12 навчальних посібників).

У доробку О.В. Ульянченка: створення наукової школи з проблем розроб-
ки механізму підвищення ефективності управління агроресурсами в умовах 
реформування відносин власності та форм господарювання; підготовка по-
над 150 спеціалістів і магістрів, 37 кандидатів та 14 докторів економічних 
наук. Упродовж 22 останніх років був членом спецради К 64.803.01 за спеці-
альністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами еко-
номічної діяльності). Із 2017 р. є головою спеціалізованої вченої ради ХНАУ 
ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління на-
ціональним господарством, членом спеціалізованої вченої ради Д 08.804.01 
Дніпровського державного аграрно-економічного університету. 

Є координатором довгострокових договорів про співробітництво із закла-
дами вищої освіти й організаціями-партнерами країн світу, зокрема Євро-
пейського Союзу. Є членом редакційної колегії наукового журналу «European 
Science» (ЄС, Словаччина), «Agricultural and Resource Economics», збірника 
наукових праць «Вісник ХНАУ» (серія «Економічні науки»).

Нагороджений медаллю «За трудовое отличие» (1976) за участь у роботі 
студентських будівельних загонів зі спорудження корпусів університету і 
навчального містечка; знаками Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України «Відмінник аграрної освіти та науки» III ступеня (2001), 
II ступеня (2004), І ступеня (2006); трудовою відзнакою «Знак Пошани» 
(2009) за вагомі досягнення в науковій, навчально-методичній та громад-
ській роботі; орденом Міжнародної організації захисту прав і свобод гро-
мадян «Світ» «Зірка Пошани» (2014); медаллю «За відданість справі» гро-
мадської організації «Всеукраїнське об’єднання громадян «Країна».

Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України з 2013 р. 
Академік Академії економічних наук України. Почесний доктор Національно-
го наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколо-
вського» та Інституту агроекології і природокористування НААН. У травні 
2019 р. обрано дійсним членом Вірменської академії природничих наук. По-
чесний професор Європейського інституту безперервної освіти (Словаччина).

У 2019 р. нагороджений Почесною грамотою Президії НААН, почес-
ною відзнакою «Заслужений захисник природи» Всеукраїнської громад-
ської організації «Асоціація агроекологів України». 

З 2019 р. О.В. Ульянченко є головою Науково-координаційної ради Схід-
ного Міжрегіонального наукового центру НААН та головою Відокремле-
ного підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених 
економістів-аграрників» Східного регіону.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

Народилася 23 січня 1955 р. у сім’ї службовців в м. Умань Черкаської 
області.

У 1972 р. закінчила Уманську середню школу № 8. У 1977 р. закінчила 
Уманський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський 
інститут ім. О.М. Горького та отримала диплом з відзнакою зі спеціальнос-
ті плодоовочівництво та виноградарство. 

З 1977 по 1991 р. працювала в Українському НДІ садівництва спочат-
ку лаборантом, а згодом молодшим науковим співробітником. У цей час 
закінчила аспірантуру без відриву від виробництва у відділі агрохімії 
Українського НДІ садівництва під керівництвом доктора сільськогоспо-
дарських наук, професора П.Д. Поповича.

У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив різних 
доз і співвідношень добрив на врожай і якість плодів яблуні в Поліссі 
УРСР» у Ленінградському СГІ. 

У 1991 р. обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри овочівництва 
Уманського СГІ. З 1995 р. працювала на посаді доцента кафедри овочівництва 
Уманського ДАУ. Атестат вченого звання доцента кафедри овочівництва при-
своєно в 1997 р. На посаді завідувача кафедри овочівництва працює з 2009 р. 
О.І. Улянич закінчила докторантуру при кафедрі овочівництва Уманського 
НУС (2006–2008) та здобула науковий ступінь доктора сільськогосподарських 
наук, захистивши дисертацію на тему: «Науково-теоретичне обґрунтування 
технології вирощування зеленних і пряно-ароматичних рослин в Лісостепу 
України» зі спеціальності 06.01.06 − овочівництво у спеціалізованій Вченій 
раді при НУБіП України (2010). Вчене звання професора отримано у 2011 р. 

У 2020 р. обрана членом-кореспондентом НААН Відділення рослинництва.
Під керівництвом О.І. Улянич підготовлено та захищено 14 кандидат-

ських дисертації. 

УЛЯНИЧ
Олена

Іванівна
Вчений у галузі плодоовочівництва, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2020)
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Відповідала за наукову роботу студентів на факультеті, є головою орга-
нізаційного комітету з підготовки студентів до участі у І і ІІ етапі студент-
ської олімпіади зі спеціальності садівництво та виноградарство, здійсню-
вала керівництво студентським науковим гуртком кафедри овочівництва, 
упродовж 12 років була секретарем ДЕК та методичної комісії факуль-
тету. Бере активну участь у роботі міжнародних і регіональних науково-
практичних та методичних конференцій, семінарах, днях поля. 

О.І. Улянич, має понад 300 публікацій наукового, методичного та 
науково-популяр ного характеру. Є співавтором п’яти навчальних посіб-
ників: «Зеленні та пряносмакові овочеві культури» (2004), «Системи тех-
нологій в рослинництві» (2008), «Овочівництво» (2012); «Овочівництво 
закритого ґрунту» (2017), «Біологічні особливості і вирощування мало-
поширених овочів» (2018), двох монографій – «Салат посівний» (2011), 
«Агроекологічні основи вирощування коріандру посівного та васильків 
справжніх» (2013), численних рекомендацій виробництву. Результати до-
сліджень запатентовані у вигляді 10 винаходів на корисні моделі та трьох 
свідоцтв генетичного фонду рослин ім. Юр’єва на зразки місцевих форм 
салату посівного і васильків справжніх.

О.І. Улянич призначалася головою Державних акредитаційних комісій 
для акредитації за ОКР магістр зі спеціальності плодоовочівництво і вино-
градарство у Київському Національному університеті біоресурсів і приро-
докористування України та Кам’янець-Подільському аграрно-технічному 
університеті.

У 2013 р. обрана членом спеціалізованої ради із захисту дисертацій при 
НУБіП України зі спеціальності 06.01.06 − овочівництво, а з 2015 р. є голо-
вою спеціалізованої ради із захисту дисертацій в Уманському НУС. 

Проводить значну наукову і методичну роботу, є членом редакційної 
колегії «Вісника Уманського НУС», міжвідомчого тематичного наукового 
збірника «Овочівництво і баштанництво», науково-технічних рад Уман-
ського НУС та ІОБ НААН, експертної комісії відділу рослинництва НААН, 
ради Черкаського інституту агропромислового комплексу. 

За досягнуті успіхи у виробничій, викладацькій і науковій діяльності 
нагороджена Почесними грамотами Верховної Ради України (2017), Мі-
ністерства освіти і науки України (2001, 2007), Міністерства аграрної по-
літики та продовольства України (2011), Черкаської ОДА та обласної ради 
профспілок працівників АПК (2007, 2016), Уманської міської, районної 
рад та райдержадміністрації (2010, 2015), Уманського НУС (2005, 2010, 
2014, 2015, 2019), УНДІС (1985), Уманської міської ради нагрудним знаком 
«Кращий за професією» (2013), присвоєно звання «Жінка року м. Умань – 
2018», пам’ятною ювілейною медаллю «100 років НААН» (2019).

Член Міжнародної асоціації виробників часнику та Міжнародної асоці-
ації грибовиробників.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ФАЙТ 
Віктор 

Іванович
Вчений у галузі загальної  

та молекулярної генетики, біотехнології,  
доктор біологічних наук, 

член-кореспондент НААН (2016)

Народився 26 липня 1965 р. у с. Окунівське Омутинського району Тю-
менської області (Росія).

У 1972–1980 рр. навчався в Окунівській восьмирічній школі, а у 1982 р. 
закінчив середню школу с. Омутинського.

У 1988 р. закінчив Тюменський сільськогосподарський інститут, агро-
номічний факультет за фахом вчений агроном. Упродовж 1989–1992 рр. – 
навчався в аспірантурі Всесоюзного селекційно-генетичного інституту за 
спеціальністю генетика. Упродовж 1992–1998 рр. працював на посадах нау-
кового та старшого наукового співробітника лабораторії спеціальної генети-
ки Селекційно-генетичного інституту. З грудня 1998 р. – завідувач відділу 
загальної та молекулярної генетики, а з квітня 2011 р. і донині – заступник 
директора з наукової роботи Селекційно-генетичного інституту – Націо-
нального центру насіннєзнавства та сортовивчення. У 1993 р. в Селекційно-
генетичному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особли-
вості генетичного контролю типу і темпів розвитку ярих м’яких пшениць 
Західного Сибіру», а в 2008 р. – у цьому самому закладі – докторську ди-
сертацію на тему: «Ідентифікація і ефекти алелів генів темпів розвитку пше-
ниці» за спеціальністю генетика. У 2003 р. присвоєно вчене звання стар-
шого наукового співробітника зі спеціальності генетика. У 2016 р. обраний 
членом-кореспондентом НААН Відділення рослинництва

Основна увага В.І. Файта впродовж усієї наукової діяльності присвячена 
дослідженню передусім генетичного різноманіття й ефектів генів типу та 
темпів розвитку пшениці з метою розробки способів цілеспрямованого ма-
ніпулювання генами вказаних систем із урахуванням потреб селекції, з вико-
ристанням як вихідного матеріалу створених ученим наборів рекомбінантно-
інбредних, рекомбінантно-заміщених, конгенних за локусами Vrn, Vrd та Ppd 
ліній. До речі, набір ізогенних ліній за генами контролю тривалості яровиза-
ційної потреби (Vrd) є унікальним. В.І. Файтом уперше у світі картованi гени 
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Vrd на хромосомах пшениці. У межах існуючого генетичного пулу заміна 
алеля Vrd1 на vrd1, або використання бінарної комбінації генів Vrd2 та Ppd-B1 
при створенні нових сортів пшениці м’якої дасть змогу підвищити зимо-, мо-
розостійкість м’якої пшениці озимої при збереженні рівня продуктивності. 
Способом заміни алеля Vrn-B1b на Vrn-B1a створено два сорти альтернатив-
ного типу розвитку пшениці твердої: Фактор одеській та Факір одеський. 

Ідентифіковано генофонд пшениці м’якої та оцінено можливості ви-
користання певних алелів QTL скоростиглості per se у селекції. Оцінено 
вклад систем (і різноманіття ознак) контролю висоти рослин, запасних біл-
ків, довжини і кількості продихів, опушення колосу, цитоплазми D-типу 
та ін. у формування ефектів морозостійкості щодо зимо-, морозостійкості, 
скоростиглості, висоти рослин, урожаю пшениці м’якої озимої.

Значну частину наукових інтересів вченого зосереджено на застосуванні 
сучасних методик молекулярної генетики для вирішення практичних завдань 
селекції щодо ідентифікації та добору генотипів-носіїв рекомендованих але-
лів. Зокрема, розроблено системи молекулярних маркерів ідентифікації ге-
нів Ppd-1 та Vrd1 пшениці м’якої та твердої озимої, генів Vrn-Н1, Vrn-Н2, 
Vrn-Н3 і Рpd-Н1 озимого й ярового ячменю, генів запасних білків та флаво-
ноїдів сої культурної та генів стійкості до збудника фузаріозного в’янення 
нуту звичайного, генів дегідринів кукурудзи, гена стійкості PlARG та спосіб 
ідентифікації соняшнику, стійкого до несправжньої борошнистої роси.

В.І. Файт – керівник ПНД НААН «Сільськогосподарська біотехнологія» 
(2014–2015) та «Біотехнологія і генетика в рослинництві» (з 2016); член 
спеціалізованих вчених рад у Селекційно-генетичному інституті – Націо-
нальному центрі насіннєзнавства та сортовивчення (з 2011) та Харківському 
національному університеті ім. В.Н. Каразіна (з 2018). Про високу кваліфі-
кацію та ерудіцію В.І. Файта свідчить його участь як експерта у складі ко-
місії НААН щодо формування тематики фундаментальних, прикладних та 
пошукових досліджень на 2018–2020 та 2021–2025 рр., секцій Наукової ради 
МОН України за науковими напрямами біологія, біотехнологія, харчування 
(2011–2015) та раціональне природокористування (2015–2016) і експертної 
групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим 
напрямом аграрних та сільськогосподарських наук експертної комісії МОН з 
проведення державної атестації наукових установ (2019–2020).

Вчений є заступником головного редактора журналу «Plant Varieties 
Studying and Protection» та членом редакційних колегій наукових видань 
«Agricultural Science and Practice» і «Фізіологія рослин і генетика».

В.І Файтом опубліковано понад 325 наукових праць, зокрема одна бро-
шура, сім методичних рекомендацій, два патенти України та є співавтором 
двох сортів озимої пшениці твердої. Стипендіат Кабінету Міністрів Украї-
ни для молодих вчених (1994–1996). 

Нагороджений пам’ятною ювілейною медаллю «100 років Національній 
академії аграрних наук України» (2019), Почесними грамотами Одеської об-
ласної державної адміністрації (2002, 2020) та Президії НААН (2012, 2020).
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ФЕДОРОВ 
Микола

Миколайович
Вчений у галузі аграрної економіки,

доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент (2016)

Народився 25 травня 1936 р. у с. Катеринівка Барвінківського району 
Харківської області у селянській родині.

У 1960 р. закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут.
Упродовж 1960–1965 рр. – після завершення навчання у Полтавському 

сільськогосподарському інституті працював за спеціальністю у колгоспі, 
районній інспекції сільського господарства, дослідно-показовому гос-
подарстві, територіальному колгоспно-радгоспному управлінні; 1965–
1967 рр. – після закінчення економічного відділення педагогічного факуль-
тету Української сільськогосподарської академії працював за направленням 
викладачем економічних дисциплін у технікумі бухгалтерського обліку на 
Івано-Франківщині (м. Тлумач).

У 1967–1969 рр. – аспірант Українського науково-дослідного інституту 
економіки і організації сільського господарства, достроково завершив нав-
чання в аспірантурі, підготував і подав до захисту кандидатську дисерта-
цію та отримав направлення на наукову роботу в цей самий інститут.

У 1969–1973 рр. – молодший науковий співробітник Українського 
науково-дослідного інституту економіки і організації сільського гос-
подарства ім. О.Г. Шліхтера (УкрНДІЕОСГ ім. О.Г. Шліхтера); 1973–
1978 рр. – старший науковий співробітник УкрНДІЕОСГ ім. О.Г. Шліхте-
ра; 1978–1991 рр. – завідувач сектору земельного кадастру УкрНДІЕОСГ 
ім. О.Г. Шліхтера. 

Упродовж 1991–2015 рр. – завідувач відділу земельних відносин ННЦ 
«Інститут аграрної економіки»; з 2016 р. – головний науковий співробіт-
ник відділу земельних відносин та природокористування ННЦ «Інститут 
аграрної економіки».

У 1970 р. – в Українському НДІ економіки і організації сільського гос-
подарства ім. О.Г. Шліхтера (нині – ННЦ «Інститут аграрної економіки») 
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захистив кандидатську дисертацію: «Аналіз інтенсифікації землеробства 
на основі економічної оцінки земель». 

У листопаді 1981 р. присвоєно вчене звання старшого наукового спів-
робітника за спеціальністю економіка, організація і планування народного 
господарства (сільське господарство).

У 1998 р. – на спеціалізованій вченій раді Інституту аграрної економіки 
УААН (нині – ННЦ «Інститут аграрної економіки») захистив докторську 
дисертацію на тему: «Економічні проблеми земельних відносин у сіль-
ському господарстві (теорія, методологія, практика)».

У 2001 р. – присвоєно вчене звання професора із спеціальності економі-
ка сільського господарства і АПК.

У 2016 р. обраний членом-кореспондентом НААН (Відділення аграрної 
економіки і продовольства).

М.М. Федоров є відомим вченим економістом-аграрником. Своїми нау-
ковими працями і активною практичною діяльністю він зробив значний 
внесок у вирішення питань формування, розвитку і регулювання земельних 
відносин, опрацювання, запровадження і ведення державного земельного 
кадастру, ефективного використання земель різними агроформуваннями в 
умовах ринкової економіки. Вчений є одним з авторів методик економічного 
та грошового оцінювання земель. За цими методиками здійснено вартісне 
оцінювання всіх сільськогосподарських земель України, яка широко засто-
совується в практиці. Під його науковим керівництвом і безпосередньою 
участю вперше в Україні розроблені основні положення і механізм еко-
номічного стимулювання раціонального використання й охорони земель. 
Ним опрацьовано методологію, напрями реформування земельних відно-
син у нових економічних умовах і механізм здійснення земельної рефор-
ми у нашій державі, які слугують основою аграрних перетворень на селі. 
Результати наукових досліджень вченого знайшли втілення в законодавчих 
та інших нормативно-правових актах з питань удосконалення земельних 
відносин та ефективного використання земель в аграрному виробництві. 
За його участі підготовлено ряд проєктів законів України та проєктів указів 
Президента України, які справили позитивний вплив на розвиток аграрної 
економіки.

Автор понад 450 наукових робіт, серед яких 45 монографій та розділів у 
монографіях, посібників і брошур, 39 рекомендацій, методик та методич-
них рекомендацій.

М.М. Федоров бере активну участь у підготовці наукових кадрів з пи-
тань земельних відносин та ефективності використання і охорони земель. 
Під його науковим керівництвом підготовлено і захищено чотири доктор-
ських і десять кандидатських дисертацій з питань розвитку земельних від-
носин та підвищення ефективності використання земель в Україні.

За наукові розробки і впровадження земельного кадастру в Україні 
М.М. Федорова нагороджено бронзовою (1974) і срібною (1990) медаля-
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ми ВДНГ СРСР. Крім того, його працю відзначено медалями «В пам’ять 
1500-річчя Києва» (1982) і «Ветеран праці» (1987). За значний особис-
тий внесок у розробку теоретичних засад реформування аграрних відно-
син вченому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 
Украї ни» (1995). 

Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і 
докторських дисертацій (ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ і 
Вінницький аграрний університет, м. Вінниця). Член редколегії журналів 
«Землевпорядний вісник» та «Агроінком», науковий редактор журналу 
«Економіка АПК».
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ФЕДОРОВИЧ
Єлизавета
Іллівна
 
Вчений у галузі розведення,  
селекції та генетики тварин,  
доктор сільськогосподарських наук,  
професор, член-кореспондент НААН (2020)

Народилася 2 квітня 1961 р. у с. Нове Давидково Мукачівського району 
Закарпатської області.

Закінчила з відзнакою Львівський ордена Трудового Червоного Прапора 
зооветеринарний інститут, зооінженерний факультет у 1983 р. за спеціаль-
ністю зоотехнія.

З 1983 по 1986 р. працювала на посаді зоотехніка відділення радгос-
пу «Ударник» Сокальського району Львівської області. З 1986 по 2001 р. 
обіймала посади старшого зоотехніка-селекціонера, зоотехніка ІІ катего-
рії, головного зоотехніка відділу селекції та відділу відтворення і селекції 
тварин Львівського обласного об’єднання по племінній справі у тваринни-
цтві. З 1999 по 2005 р. обіймала посаду старшого наукового співробітника 
лабораторії відтворення Інституту розведення і генетики тварин УААН (за 
сумісництвом), а з 2001 по 2004 р. – докторант цього самого інституту. З 
2004 по 2005 р. – провідний науковий співробітник лабораторії біології 
відтворення тварин, а з 2005 р. і донині – завідувач лабораторії розведення 
та селекції тварин Інституту біології тварин НААН. 

Крім того, з 2005 по 2010 р. працювала на посаді в.о. професора кафе-
дри розведення і генетики Подільського державного аграрно-технічного 
університету (за сумісництвом), з 2011 по 2015 р. – на посаді професора 
кафед ри генетики і розведення тварин Львівського національного універ-
ситету ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького (за сумісництвом).

У 1999 р. в Інституті розведення і генетики тварин УААН захистила кан-
дидатську дисертацію на тему: «Господарсько-біологічні особливості ім-
портної чорно-рябої худоби різної селекції», а у 2004 р. в цьому самому ін-
ституті захистила докторську дисертацію на тему: «Селекційно-генетичні 
та біологічні особливості тварин західного внутрішньопородного типу 
української чорно-рябої молочної породи». 
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Доктор сільськогосподарських наук з 2005 р. Учене звання професора 
присвоєно у 2012 р. за спеціальністю розведення та селекція тварин. 

Основні напрями наукових досліджень Є.І. Федорович пов’язані з комп-
лексними дослідженнями онтогенезу, екстер’єру й конституції, молочної 
та м’ясної продуктивності, відтворної здатності, продуктивного довголіття 
молочної худоби, селекційно-генетичних особливостей, якісного складу 
молока, газоенергетичних процесів, біохімічних показників крові та при-
родної резистентності, генетичної структури за поліморфними системами 
і групами крові великої рогатої худоби.  

Член методичної комісії, вченої та координаційно-методичної рад Ін-
ституту біології тварин НААН, координаційно-методичної ради Інститу-
ту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, спеціалізованої 
вченої рад К 35.826.02 із сільськогосподарських наук при Львівському на-
ціональному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С.З. Ґжицького, технічного комітету 158. Член редакційної ради журналу 
«Біологія тварин» та «Бджільництво України».

Відповідно до наказів міністра аграрної політики України неодноразово 
була затверджена головою кваліфікаційної комісії з перевірки підготовки 
фахівців за спеціальністю технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва у Львівському національному університеті ветеринарної ме-
дицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького та Подільському державно-
му аграрно-технічному університеті. У цих університетах за сумісництвом 
працювала професором кафедри розведення і генетики тварин.

Результати наукової роботи Є.І. Федорович відображені у понад 420 
нау кових працях, з яких 1 підручник, 3 посібники, 13 монографій, 1 довід-
ник, 1 патент на корисну модель та понад 300 статей у фахових виданнях 
України.

Під керівництвом Є.І. Федорович підготовлено 2 доктори та 7 кандида-
тів наук. Ведеться підготовка 5 аспірантів. 

Обрана членом-кореспондентом НААН у 2020 р. 
Лауреат премії Української академії аграрних наук «За видатні досяг-

нення в аграрній науці». За розробку і впровадження досягнень науки у 
виробництво нагороджена Почесною грамотою Президії УААН та По-
чесною відзнакою УААН, Подякою НААН, пам’ятною ювілейною медал-
лю «100 років Національній академії аграрних наук України». Співавтор 
західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної 
породи. Член регіональної комісії з атестації суб’єктів племінної справи. 
Член Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М.І. Вави-
лова. Експерт-бонітер сільськогосподарських тварин та експерт-дорадник 
з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань тваринництва 
та агробізнесу.
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ФЕДОРУК 
Ростислав
Степанович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,  
доктор ветеринарних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (2007)

Народився 11 серпня 1949 р. у с. Старий Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області. У 1970 р. вступив до Львівського зооветеринарного 
інституту на ветеринарний факультет за фахом ветеринарія, який закінчив 
у 1975 р. За направленням з 1975 р. працював старшим ветлікарем 
Пустомитівської птахофабрики Львівської області, звідки вступив до 
аспірантури з відривом від виробництва. У 1975–1978 рр. – аспірант 
УкрНДІ фізіології та біохімії тварин (нині – Інститут біології тварин НААН, 
м. Львів). У 1979–1980 рр. працював молодшим науковим співробітником 
лабораторії фізіології лактації цього інституту, у 1980–1981 рр. – науковим 
співробітником, у 1982–1989 рр. – старшим науковим співробітником. З 
січня 1990 р. по вересень 1997 р. наказом ПВ ВАСГНІЛ переведений на 
посаду заступника директора з наукової роботи з питань тваринництва 
Інституту землеробства і тваринництва західного регіону (ІЗіТЗР) 
УААН. Після об’єднання УкрНДІ фізіології і біохімії тварин та ІЗіТЗР з 
1997 по 1998 р. – завідувач лабораторії екології і токсикології Інституту 
землеробства і біології тварин УААН, у 1998–2000 рр. – заступник 
директора з наукової роботи з питань тваринництва вказаного інституту, 
2000–2015 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту біології 
тварин НААН.

У 1981 р. на вченій раді УкрНДІ фізіології і біохімії сільськогоспо-
дарських тварин захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 
03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Учене звання старшого наукового 
співробітника присвоєно у 1984 р. Доктор ветеринарних наук з 2005 р. 
Нау ковий ступінь доктора наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія 
людини і тварин здобув на вченій раді Львівської національної акаде-
мії ветеринарної медицини імені С.3. Ґжицького, де захистив доктор-
ську дисертацію. Учене звання професора присвоєно у 2007 р. на вче-
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ній раді Львівської національної академії ветеринарної медицини імені 
С.3. Ґжицького. 

Обрано у 2007 р. членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринар-
ної медицини та зоотехнії. 

Основними напрямами наукової діяльності є вивчення процесів адапта-
ції тварин до агроекологічних і технологічних умов утримання, з’ясування 
фізіологічних та біохімічних механізмів впливу біологічно активних до-
бавок на основний і проміжний обмін, функцію розмноження, продук-
тивність тварин, а також екологічне і біохімічне оцінювання продукції 
тваринництва за дії техногенних та аліментарних чинників; науково-
організаційної – забезпечення планування і виконання науково-дослідних 
робіт з фундаментальних і прикладних напрямів досліджень, їхнього мето-
дичного рівня проведення, результативності та ефективності завершення 
НДР, організація контролю за науковим рівнем досліджень; викладацької 
діяльності – за сумісництвом працював у 1998–1999 рр. старшим виклада-
чем, у 2000–2005 рр. – доцентом, а з 2006 р. – професором кафедри техно-
логії молока і молочних продуктів Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.3. Ґжицького. Як науковий 
керівник дипломних і магістерських робіт підготував 5 фахівців з напря-
му технологія молока і молочних продуктів. В Інституті біології тварин 
НААН проводить підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через ас-
пірантуру і докторантуру. 

За період наукової і педагогічної діяльності Р.С. Федоруком опублікова-
но понад 540 наукових праць, зокрема у співавторстві видано 2 монографії, 
3 підручники, 2 довідники, 3 навчальні посібники, отримано 3 авторських 
свідоцтва і 14 патентів України, 3 Технічних умов України. 

Підготовлено 2 доктори та 8 кандидатів наук.
За багаторічну сумлінну працю в системі Академії нагороджений По-

чесною грамотою Президії УААН (1999), Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України (2004), Почесною відзнакою УААН (2007), Почесною 
відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани» (2009), 
подякою Міністерства аграрної політики України (2014), грамотою Акаде-
мії наук вищої освіти України (2014), Почесною грамотою Верховної Ради 
України (2019), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 
(2020), подяками і грамотами Львівської облдержадміністрації.

На громадських засадах Р.С. Федорук обраний віце-президентом Україн-
ського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка (2010), член Наукового 
товариства ім. Т.Г. Шевченка, Українського біохімічного товариства.
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ФІЛЬОВ 
Дмитро
Сидорович
(1903–1994) 

 Вчений у галузі рослинництва,  
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН (1990)

Народився 25 жовтня 1903 р. у с. Лозоватка П’ятихатського району Дні-
пропетровської області.

У 1921 р. закінчив Ерастівську сільськогосподарську школу, а у 1925 р. – 
Ерастівський сільськогосподарський технікум, який було реорганізовано у 
Криворізький сільськогосподарський інститут.

Після закінчення інституту увесь час працював за спеціальністю, займа-
ючи різні агрономічні посади. З 1934 р. його діяльність тісно пов’язана 
із Всесоюзним науково-дослідним інститутом кукурудзи (м. Дніпропе-
тровськ), де він пройшов шлях від аспіранта, наукового співробітника від-
ділу агротехніки просапних культур до заступника директора інституту з 
наукової роботи. Після виходу на пенсію Дмитро Сидорович довгий час 
працював старшим науковим співробітником.

У 1951 р. у м. Харкові захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Квадратно-гніздовий спосіб сівби кукурудзи в умовах Степу УРСР», у 
1968 р. за сукупністю виконаних і опублікованих наукових робіт захистив 
докторську дисертацію на тему: «Особливості біології і технології механі-
зованого вирощування кукурудзи в степовій зоні України» за спеціальніс-
тю рослинництво.

Понад 40 років кропіткої наполегливої науково-виробничої діяльності 
присвятив вчений вивченню біології, розробці та вдосконаленню комплек-
су прийомів технології механізованого вирощування кукурудзи в умовах 
степової зони України. Агровиробництву було запропоновано також тех-
нологію вирощування запрограмованих урожаїв кукурудзи на зрошуваних 
землях, яка дала змогу реалізувати високий урожайний потенціал нових 
високопродуктивних культур на рівні 100–120 ц/га зерна.

У 1956 р. його обрано членом-кореспондентом ВАСГНІЛ, а у 1990 р. –  
членом-кореспондентом УААН.
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Дмитро Сидорович був одним із засновників загальновідомої школи 
майстрів-кукурудзоводів найвищої кваліфікації. Він підготував 32 канди-
дати наук, був консультантом у докторантів. За його безпосередньої участі 
розроблено унікальну «Методику полевых опытов по изучению агротехни-
ческих приемов возделывания кукурузы», яку використовують кілька по-
колінь учених-рослинників не тільки в Україні, а й за її межами.

Д.С. Фільов автор понад 200 наукових праць, у тому числі 3 книг, 7 реко-
мендацій, 2 методик з наукових досліджень, має 5 авторських свідоцтв на 
винаходи. Його фундаментальні наукові розробки сьогодні не тільки не за-
старіли, а й набули ще більшої актуальності. 

З початку видання журналу «Кукурудза» та «Бюлетеня ВНДІ кукуру-
дзи» був членом редакційної колегії.

Нагороджений трьома орденами Трудового Червоного Прапора (1958, 
1963, 1971), п’ятьма медалями, лауреат Державної премії Украї ни (1951).

Помер 26 лютого 1994 р.
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ХАРУТА 
Григорій
Григорович 
(1951–2011) 

Вчений у галузі ветеринарної медицини,  
доктор ветеринарних наук, професор,
член-кореспондент НААН (2010)

Народився 11 листопада 1951 р. у с. Верблюжка Новгородківського ра-
йону Кіровоградської області.

Закінчив у 1977 р. Білоцерківський сільськогосподарський інститут 
(нині – Білоцерківський аграрний університет) за спеціальністю ветери-
нарний лікар. Працював головним ветеринарним лікарем бурякорадгоспу 
«Більшовик» Новоукраїнського району. Впродовж 1978–1983 рр. обіймав 
посаду асистента кафедри хірургії і акушерства; 1983–1986 рр. – навчався 
в аспірантурі Харківського зооветеринарного інституту. У 1987 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Оценка существующих и разработка 
нового способа введения спермы быков при осеменении коров и телок».

У 1986–1990 рр. працював асистентом кафедри акушерства і штуч-
ного осіменіння сільськогосподарських тварин Білоцерківського сіль-
ськогосподарського інституту, а у 1990–1994 рр. – завідувачем. У 1995 р.  
захистив докторську дисертацію на тему: «Клінічні та лабораторні методи 
прогнозування відтворної функції корів».

Вчене звання доцента присвоєно у 1989 р., професора – у 1996 р.
З 1998 р. одночасно із завідуванням кафедри Г.Г. Харута обіймав по-

саду проректора з науково-дослідної роботи інституту. Вчений став ініці-
атором і забезпечував методичне керівництво розробок із сонографії, діа-
гностики спадкових хвороб великої рогатої худоби, заснував лабораторію 
ІФА і ПЛР. Започаткував проведення семінарів та наукових конференцій із 
питань соно графії, ІФА, ПЛР, генетично модифікованих організмів, про-
гнозування і корекції перебігу родів, післяродового періоду, заплідненості, 
стимуляції і синхронізації статевої циклічності, овуляції, осіменіння корів, 
ранньої діагностики вагітності, вимивання ооцитів корів тощо. Г.Г. Хару-
та вперше розробив епіцервікальний спосіб осіменіння корів, клінічні та 
лабораторні методи прогнозування заплідненості й розвитку акушерської 
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патології. Нау кові розробки вченого знайшли попит у виробництві як у 
господарствах України, так і в інших країнах (Молдова, Білорусь, Росія).

Автор понад 260 наукових праць, має 14 патентів на винаходи.
Під керівництвом Г.Г. Харути підготовлено 11 кандидатських та 1 док-

торську дисертацію. 
Обрано у 2010 р. членом-кореспондентом НААН Відділення ветеринар-

ної медицини та зоотехнії.
Нагороджений орденом «За заслуги» (2001), трудовою відзнакою Київ-

ської облдержадміністрації «Кращий працівник» (2005), присвоєно почес-
не звання заслуженого працівника сільського господарства України.

Помер 24 травня 2011 р.
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ХОДАКІВСЬКА
Ольга
Василівна
Вчений у галузі аграрної економіки,
доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НААН (2020)

Народилася 16 жовтня 1979 р. у с. Йосипівка на Житомирщині. Закін-
чила школу із золотою медаллю, у 1996 р. вступила на економічний фа-
культет Державної агроекологічної академії (м. Житомир). Хоча факультет 
і був економічним, однак улюбленими дисциплінами стали політекономія, 
економіка природокористування, ґрунтознавство й агрохімія. Прагнення 
знайти професію, пов’язану з творчою діяльністю, з часом привело в нау-
ку. 

З 2004 по 2005 р. працювала на Дослідній станції відродження земель 
радіаційної зони Інституту сільського господарства Полісся, що згодом 
вплинуло на вибір теми дисертаційного дослідження. З 2005 по 2008 р. на-
вчалась в аспірантурі Національного наукового центру «Інститут аграрної 
економіки». Кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність екологіза-
ції радіоактивно забруднених земель» за спеціальністю 08.00.03 – еконо-
міка та управління національною економікою захистила під керівництвом 
професора М.М. Федорова у 2008 р., докторську дисертацію на тему: 
«Організаційно-економічне регулювання екологізації аграрного виробни-
цтва» – у тому самому Інституті в 2016 р. 

Після закінчення аспірантури працювала на посадах молодшого, стар-
шого, провідного наукового співробітника, заступника завідувача відділу, 
а згодом і завідувача відділу земельних відносин та природокористування. 
Нині обіймає посаду заступника директора з науково-проєктної роботи. 

У науковій сфері працює з 2004 р. За цей час опублікувала близько 200 
наукових праць. Серед опублікованих наукових праць 8 монографій, 8 окре-
мих розділів у колективних монографіях, 35 статей у наукових виданнях, 
включених до міжнародних наукометричних баз даних, серед яких статті у 
Scopus та Web of Science; 12 методичних рекомендацій. Брала безпосеред-
ню участь у підготовці наукових доповідей, аналітичних матеріалів, про-
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гнозів, економіко-математичних моделей, стратегій та програм розвитку 
аграрного сектору економіки й сільських територій. Має 3 свідоцтва про 
реєстрацію авторських прав. 

Діяльність О.В. Ходаківської спрямована на розв’язання важливих за-
гальнодержавних програм, пов’язаних з реалізацією цілей сталого розвит-
ку тисячоліття, екологізацією аграрного виробництва в умовах модерні-
зації економічної системи господарювання. Нею внесено низку науково 
обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення екологічного стану довкілля 
й угідь, підвищення родючості ґрунтів, якості й безпечності аграрної про-
дукції, розвитку органічного виробництва.

Рада національної безпеки та оборони України, профільний комітет 
Верховної Ради у співпраці з іноземними партнерами здійснили низку 
фундаментальних досліджень з питань земельних відносин та сільського 
розвитку, зокрема, серед останніх є дослідження, проведені спільно з Това-
риством з управління землями та розвитком сільських територій (SAFER, 
Франція) та Асоціацією з поліпшення управління земельними, водними та 
природними ресурсами (AGTER, Франція), що дало змогу розкрити меха-
нізми регулювання й розвитку земельних відносин з урахуванням кращих 
європейських практик, в основу яких покладено багатофункціональність 
земельних ресурсів, які, крім основного засобу виробництва у сільському 
господарстві, є унікальним природним ресурсом, незамінним середови-
щем життєдіяльності людини та невід’ємною складовою екосистеми. 

У різні періоди була членом робочих груп при Комітеті Верховної Ради 
України з питань аграрної політики та земельних відносин, Міністерстві 
аграрної політики та продовольства України, Міністерстві регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 
Держгеокадастру України, Національної академії аграрних наук України з 
підготовки законопроєктів та програмних документів у сфері екологізації 
аграрного виробництва та розвитку земельних відносин. За її участі готу-
ються аналітичні матеріали для Адміністрації Президента України, Кабі-
нету Міністрів України, Ради України та інших органів державної влади з 
питань сільського розвитку та земельних відносин. Має досвід роботи у 
міжнародних проєктах. Залучалася як експерт Ради Європи з питань по-
силення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування, 
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) з питань 
сільського розвитку. Підвищувала кваліфікацію у провідних закордонних 
установах: Китайська академія аграрних наук (провінція Хейлунцзян, 
2018 р.), Міністерство сільського господарства Німеччини (Берлін, Магде-
бург, 2019 р.), ОБСЄ, ООН (Відень, 2019 р.), Вища школа бізнесу та під-
приємництва (м. Островець-Свентокшиський, Польща, 2020 р.).

Член Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та про-
довольства України (2015–2019), Науково-технічної ради Державної служ-
би України з питань геодезії, картографії та кадастру, спеціалізованої вче-
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ної ради із захисту дисертацій Національного наукового центру «Інститут 
аграрної економіки». Є членом редакційної колегії Міжнародного науково-
виробничого журналу «Економіка АПК». З 2012 р. є виконавчим секрета-
рем Громадської ради центрів природного землеробства при Президент-
ському фонді «Україна» та співзасновником Міжнародного інноваційного 
центру. 

Працює над створенням наукової школи, бере участь у підготовці кад-
рів вищої кваліфікації. Зокрема, нею підготовлено 1 доктора економічних 
наук, 2 кандидатів економічних наук. Вона є науковим керівником 5 аспі-
рантів.

У 2020 р. присвоєно вчене звання професора за спеціальністю 051 еко-
номіка та обрано членом-кореспондентом НААН Відділення аграрної еко-
номіки та продовольства. 

За вагомий особистий внесок у забезпечення формування і реалізацію 
аграрної політики, висвітлення актуальних проблем сільськогосподарсько-
го виробництва і високий професіоналізм відзначено: медаллю «Незалеж-
ність України» Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології 
«Золота фортуна» (2013), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 
(2013), Почесною грамотою Президії Національної академії аграрних наук 
України (2016), Відзнакою «Кращий науковець року-2016» Національно-
го наукового центру «Інститут аграрної економіки», Дипломом «Еколог 
року – 2017» Мінприроди України (2017), Відзнакою Міжнародної фунда-
ції національно-патріотичного єднання і духовності «Лицар доброї волі» 
(2019).
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ХОМІЧАК 
Любомир 

Михайлович
Вчений у галузі технології цукристих речовин, 

доктор технічних наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2013)

Народився 24 липня 1955 р. у м. Добромиль Старосамбірського ра-
йону Львівської області. В 1977 р. закінчив з відзнакою Київський тех-
нологічний інститут харчової промисловості (КТІХП) з присвоєнням 
кваліфікації інженера-технолога за спеціальністю технологія цукрис-
тих речовин.

У 1978–1980 рр. – працював на Самбірському цукровому заводі на по-
садах майстра ремонтно-силового цеху та начальника зміни.

У 1980 р. вступив в аспірантуру в КТІХП, після закінчення якої пра-
цював асистентом, доцентом, професором кафедри технології цукристих 
речовин.

Упродовж 2003–2008 рр. – проректор з наукової роботи та міжнародних 
зв’язків Національного університету харчових технологій, 2008–2010 рр. – 
проректор з навчально-науково-виробничих питань харчових технологій і 
соціальної роботи Національного університету біоресурсів та природоко-
ристування України, 2011 р. – виконувач обов’язків академіка-секретаря 
відділення зберігання і переробки сільськогосподарської продукції НААН. 
У 2012–2020 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту продо-
вольчих ресурсів (ІПР) НААН, з 2020 р. – заступник директора з науково-
організаційної роботи ІПР НААН. 

У 1985 р. в КТІХП захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 
05.18.05 – технологія цукристих речовин. У 2003 р. в Національному уні-
верситеті харчових технологій захистив докторську дисертацію за спеці-
альністю технологія цукристих речовин. 

У 2005 р. присвоєно вчене звання професора кафедри технології цукрис-
тих речовин. У 2013 р. обраний членом-кореспондентом НААН за спеці-
альністю технологія цукристих речовин Відділення аграрної економіки та 
продовольства.
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Пріоритетним напрямом досліджень Л.М. Хомічака є вдосконалення 
технологічних процесів зберігання та переробки буряків цукрових, ви-
вчення ефективності застосування нових нетрадиційних способів очищен-
ня дифузійного соку з використанням ефектів кавітації, електроіскрових 
розрядів та допоміжних речовин у нанорозмірному стані, а також тех-
нології виготовлення біоетанолу в умовах цукрового заводу з напівпро-
дуктів цукробурякового виробництва. Розроблені ним способи вапняно-
карбонатного очищення дифузійного соку та їх апаратурне оформлення 
знайшли широке застосування як в Україні, так і за кордоном. За останні 
двадцять років вони впроваджені: на 16 цукрових заводах України, 7 цук-
рових заводах РФ, 2 заводах Республіки Білорусь, по одному в Казахстані 
та Грузії із сумарним щорічним економічним ефектом понад 2 млн дол. 
Крім економічного прибутку, розробки мають і значний екологічний ефект, 
сприяючи значному зменшенню викидів в атмосферу діоксину вуглецю та 
зменшенню витрат палива у цукробуряковому виробництві.

Як професор за сумісництвом кафедри технології м’ясних, рибних та 
морепродуктів НУБіП України, читає курси лекцій «Технологія виробни-
цтва цукру» і «Технологія зберігання і переробки зерна» для студентів ден-
ної та заочної форм навчання факультету Харчових технологій та управ-
ління якістю продукції АПК.

За результатами досліджень особисто та у співавторстві опублікував 185 
наукових праць, з них 7 – у закордонних виданнях, які входять до науко-
метричних баз даних, зокрема 1 – в Scopus, має 92 авторські свідоцтва 
СРСР та патенти України, 2 патенти РФ, є співавтором 9 монографій, 5 
навчальних посібників та одного підручника.

Під його керівництвом захищені дві докторські та чотири кандидатські 
дисертації.

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», Почесною відзна-
кою НААН, Почесними грамотами МОН і НААН та Київського міського 
голови.

Понад 16 років є членом спеціалізованої секції Комітету з Державних 
премій України в галузі науки і техніки, понад 10 років був членом екс-
пертної ради Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і нау-
ки (МОН) України, нині є головою ради з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН України з напряму технології харчової, легкої та хіміч-
ної промисловості та головою технічного комітету зі стандартизації ТК56 
«Цукор та крохмалепродукти». 
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Національної академії аграрних наук України  

ЦАНДУР 
Микола

Олександрович 
(1954–2018)

Вчений у галузі землеробства і рослинництва, 
доктор сільськогосподарських наук,

професор, член-кореспондент НААН (2010)

Народився 4 серпня 1954 р. у с. Левадівка Миколаївського району 
Одеської області. 

У 1976 р. закінчив Одеський сільськогосподарський інститут за фахом 
вчений агроном. 

Трудову діяльність розпочав агрономом у радгоспі «Дністровський» 
Арцизького району Одеської області, а потім понад п’ять років працював 
головним агрономом. Після цього – головним агрономом радгоспу «Чор-
номорський» Біляївського району Одеської області. 

У 1985 р. призначений директором Державного підприємства «Дослідне 
господарство «Южний» Біляївського району, а з 1995 р. очолив і Одеську 
державну сільськогосподарську дослідну станцію. У 2003 р. після її пере-
творення в Одеський інститут агропромислового виробництва УААН був 
директором інституту. З 2016 по 2018 р. – директор Державного підприєм-
ства «Дослідне господарство «Южний» Одеської державної сільськогос-
подарської дослідної станції НААН.

У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата сільськогосподарських наук на тему: «Ресурсозберігаючі захо-
ди обробітку пласта люцерни під посів пшениці в Південному Степу 
України». 

Ним вперше в умовах Південного Степу на зрошуваних південних 
чорно земах проведено комплексні дослідження з порівняльної ефектив-
ності використання систем вітчизняних машин і знарядь за оброблення 
пласта люцерни під пшеницю озиму та строків азотного підживлення. 

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
сільськогосподарських наук зі спеціальності – загальне землеробство на 
тему: «Агротехнологічні основи вирощування озимих зернових культур у 
Південному Степу України».
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Наукова діяльність М.О. Цандура була спрямована на відпрацювання 
оптимізації зернопарової системи землеробства способом теоретичного 
обґрунтування ефективних конкурентоспроможних технологій обробітку 
ґрунту, сприятливих його режимів, регулювання стану забур’яненості по-
сівів, опрацьованих кращих попередників, визначення строків сівби нових 
сортів пшениці озимої.

М.О. Цандур автор і співавтор понад 150 публікацій, зокрема 5 моно-
графій.

Обрано у 2010 р. членом-кореспондентом НААН Відділення наукового 
забезпечення трансферу інновацій.

Очолював редакційну раду та був головним редактором наукового збір-
ника «Вісник аграрної науки Південного регіону».

Обирався депутатом обласної та районної рад.
Нагороджений Почесною відзнакою Одеської обласної ради, Почесною 

грамотою за багаторічну плідну працю та розвиток сільського господар-
ства Одеського регіону, Почесною грамотою за соціально-економічний 
розвиток м. Одеси, Подякою НААН, Відзнакою губернатора Одеської об-
ласті з пам’ятним знаком. 

Помер 30 листопада 2018 р.



743

Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЦАРЕНКО 
Микола

Костянтинович 
(1939–2007)

Вчений у галузі рослинництва,
кандидат сільськогосподарських наук,  

член-кореспондент НААН (1999)

Народився 3 січня 1939 р. у с. Помоклі Переяслав-Хмельницького райо-
ну Київської області.

Закінчив у 1966 р. Українську сільськогосподарську академію (м. Київ) 
агрономічний факультет.

Працював головним агрономом колгоспу, начальником відділу – заступ-
ником начальника Управління Мінсільгоспу УРСР, інструктором відділу, 
завідувачем сектору апарату ЦК КП України.

Упродовж 1991–1996 рр. – перший заступник головного вченого секре-
таря, в.о. головного вченого секретаря УААН. У 1996–1997 рр. – перший 
заступник головного вченого секретаря Президії УААН; 1997–1998 рр. – 
начальник Управління кадрів Держкомзему України. Протягом 1998–
2000  рр. – перший заступник головного вченого секретаря – начальник 
Науково-органі зацій ного управління Президії УААН. З 2000 р. – був голов-
ним вченим секретарем УААН.

У 1973 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Способи застосування лінурону і прометри-
ну в посівах кукурудзи».

Коло наукових інтересів вченого охоплювало питання рослинництва та 
кормовиробництва. 

За його участі опрацьовано технології створення та підходи до вив-
чення продуктивності й економічної ефективності культурних пасо-
вищ. Вивчено перспективи використання нових для України культур –  
гірчиці білої та сарептської в кормовиробництві, узагальнено і рекомендо-
вано виробництву найбільш ефективні технології вирощування та збиран-
ня на корм сільськогосподарських культур, створення культурних пасовищ 
і догляду за ними, нові прогресивні технології заготівлі кормів. Виконано 
дослідження щодо розробки енергоощадної і природоохоронної технології 
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поліпшення сіножатей, яка забезпечує підвищення продуктивності бага-
торічних трав на 20–30 %. Вивчаюлися також питання створення високо-
продуктивних травостоїв із введенням до складу біологічно активних і лі-
карських видів трав для одержання продукції лікарсько-профілактичного 
призначення.

М.К. Царенком опубліковано понад 40 наукових праць, з них 1 моно-
графію.

Обрано у 1999 р. членом-кореспондентом УААН.
Помер 17 жовтня 2007 р.
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ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЦВІГУН 
Анатолій

Тимофійович
Вчений у галузі годівлі тварин  

та технології кормів,  
доктор сільськогосподарських наук, 

професор, член-кореспондент НААН (2010)

Народився 10 червня 1954 р. у с. Кульчиївці Кам’янець-Подільського 
району Хмельницької області. 

У березні 1976 р. із відзнакою закінчив зооінженерний факультет Ка-
м’янець-Подільського сільськогосподарського інституту і одержав квалі-
фікацію зооінженер.

У 1988 р. у Ленінградському сільськогосподарському інституті захис-
тив кандидатську дисертацію: «Рівень енергетичного живлення молодняку 
великої рогатої худоби при різних типах годівлі» і одержав вчений ступінь 
кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля 
тварин та технологія кормів (диплом СХ № 011552). У 1994 р. там само 
захистив докторську дисертацію: «Обґрунтування енергетичного живлен-
ня молодняку великої рогатої худоби при різних типах годівлі» і одержав 
вчений ступінь доктора сільськогосподарських наук Російської Федерації 
за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин та технологія кормів (диплом 
Др № 001707 від 3 червня 1994 р.). У квітні 1996 р. рішенням вченої ради 
академії присвоєне вчене звання професора кафедри годівлі сільськогоспо-
дарських тварин. 

В 1993–2020 рр. працював завідувачем кафедри годівлі тварин та тех-
нології кормів (кафедри годівлі, розведення тварин та технології кормів, 
технології виробництва і переробки продукції тваринництва) Подільського 
державного аграрно-технічного університету. З квітня 1999 р. до травня 
2010 р. працював проректором з післядипломної освіти та дорадництва 
цього університету.

За період наукової роботи займався дослідженням особливостей енер-
гетичного живлення сільськогосподарських тварин, переважно молодняку 
великої рогатої худоби. Багаторічна праця в цьому напрямі дала змогу у 
1994 р. завершити розробку норм годівлі молодняку молочних та комбі-
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нованих порід, а у 2000 р. – м’ясних порід та їх помісей, які затверджені 
секцією виробництва і переробки продукції тваринництва і птахівництва 
науково-технічної ради Міністерства аграрної політики в липні 2000 р. та 
рекомендовані до запровадження в Україні як офіційні. Ці норми включено 
у монографію «Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної 
великої рогатої худоби»: довідник-посібник; за наук. ред. Г.О. Богданова, 
В.М. Кандиби. Київ: Аграрна наука, 2012. 296 с.; «Довідник з повноцін-
ної годівлі сільськогосподарських тварин»; за наук. ред. І.І. Ібатулліна, 
О.М. Жукорського. Київ: Аграрна наука, 2016. 326 с. та інші видання.

За період науково-педагогічної діяльності опублікував понад 350 нау-
кових, науково-методичних і навчально-методичних праць, з яких 16 – 
моно графії, підручники та навчальні посібники. 

Підготував 1 доктора і 12 кандидатів сільськогосподарських наук за спе-
ціальністю 06.02.02. – годівля тварин та технологія кормів.

Неодноразово нагороджувався грамотами та подяками Міністерства 
аграрної політики України, науково-методичного центру аграрної освіти, 
Хмельницької обласної ради та державної адміністрації. У 2003 р. нагоро-
джений відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани» 
посвідчення № 1547, 1 жовтня 2009 р. присвоєно почесне звання «Заслу-
жений працівник освіти України» (указ Президента України № 789/2009). 
У 2019 р. Президія Верховної Ради України нагородила його Почесною 
грамотою.

У 2007 р. обраний дійсним членом Міжнародної академії наук екології і 
безпеки життєдіяльності, яка 29 вересня 2011 р. нагородила орденом імені 
М.В. Ломоносова. 

У 2010 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії аграр-
них наук України. 
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ЦИЛЮРИК
Анатолій 

Васильович 
(1935–2013)

Вчений у галузі захисту рослин,
доктор сільськогосподарських наук,  

член-кореспондент НААН (2002)

Народився 2 березня 1935 р. у м. Харкові.
У 1953 р. з відзнакою закінчив факультет лісового господарства Чугуєво-

Бабчанського лісового технікуму, а у 1958 р. – Української сільськогоспо-
дарської академії.

Протягом 1958–1960 рр. – інженер-таксатор Першої київської екс-
педиції «Ліспроект» Міністерства сільського господарства СPCР; 
1960–1964 рр. – аспірант; 1964–1966 рр. – асистент; 1967–1969 рр. – до-
цент кафедри фітопатології Української сільськогосподарської академії. 
Протягом 1969–1971 рр. – консультант-викладач із захисту культурних 
рослин при Міністерстві держгоспів у Демократичній Республіці В’єт-
нам; 1971–1979 рр. – доцент, декан факультету захисту рослин; 1979–
1987 рр. – професор, проректор з навчальної роботи; 1987–1994 рр. – 
завідувач кафедри лісових культур та лісової фітопатології УСГА; з 
1994 р. – професор, завідувач відділу лісових культур та лісової фіто-
патології ННІ лісового та садово-паркового господарства Національного 
аграрного університету.

У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Устойчивость 
зеленокорой осины к сердцевинной гнили, вызываемой грибом Phellinus 
tremulae (Bond.)», а у 1994 р. – докторську дисертацію на тему: «Лісівниць-
ка і патосанітарна оцінка осикових насаджень України та наукові основи 
їх оздоровлення».

A.B. Цилюрик – провідний вчений у галузі захисту деревних та деко-
ративних рослин у лісовому та садово-парковому господарствах. Голов-
ний напрям наукової діяльності вченого – вивчення та розробка заходів 
боротьби з несправжнім осиковим трутовиком, сосновою губкою, коре-
невою губкою, трахеомікозом дуба, графіозом в’язових, хворобами та 
шкідниками сіянців у розсадниках, омелою білою та ялівцевою, хворо-
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бою культур сосни, вивчення вегетативного розмноження тополевих по-
рід у заплавах річок Полісся України, охорона та збереження довкілля.

Протягом 1987–1994 рр. уперше розробив і впровадив у виробництво 
технологію оздоровлення і вирощування осикових насаджень України, яка 
дає змогу створювати високопродуктивні природні лісостани із загальним 
запасом у 35-річному віці 370–430 м3/га. Доцільність їхнього вирощування 
підтверджено чистим прибутком 3600 грн/га (1997).

Опублікував близько 150 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 49 
методичних розробок, 9 підручників та навчальних посібників.

Підготував 8 кандидатів наук.
Обрано у 2002 р. членом-кореспондентом УААН Відділення землероб-

ства, меліорації та механізації, а також академіком Лісівничої академії наук 
України.

A.B. Цилюрик був головою спеціалізованої вченої ради УСГА (1973–
1979), головою комісії з фізичної культури і спорту Московської районної 
ради народних депутатів (1975–1977), членом ради трудового колективу 
НУБіП України, ради лісогосподарського факультету цього закладу, тех-
нічної ради Боярської лісової дослідної станції, науково-методичної комісії 
Міністерства освіти України з напряму лісове і садово-паркове господар-
ство, спеціалізованих рад лісогосподарських спеціальностей та захисту 
рослин у НУБіП України із захисту кандидатських і докторських дисер-
тацій, а також секції сільське господарство Комітету з Державних премій 
України в галузі науки і техніки та членом президії цього Комітету.

Нагороджений знаком «Винахідник СРСР» (1988), в’єтнамським ор-
деном «Праці» ІІІ ступеня, орденом «Дружби Народів», 6 медалями, 13 
почесними нагрудними знаками, відзнакою Державного комітету лісового 
господарства України «Відмінник лісового господарства України». При-
своєно почесне звання заслуженого працівника народної освіти України 
(1998), лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1998). На-
городжений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003).

Помер 16 листопада 2013 р.
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ЧЕБОТАР 
Сабіна

Віталіївна 
Вчений у галузі молекулярної генетики,

доктор біологічних наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2010)

Чеботар Сабіна Віталіївна народилася 31 січня 1966 р. у м. Потсдам, 
Німеччина. 

Вищу освіту отримала у 1988 р., закінчивши Одеський державний уні-
верситет імені І.І. Мечникова (1983–1988 рр. навчання). Отримала спеці-
альність за дипломом – біолог, викладач біології та хімії. Спеціалізувалася 
на кафедрі генетики та молекулярної біології.

Розпочала трудову діяльність як старший лаборант відділу генної інже-
нерії у Всесоюзному селекційно-генетичному інституті (ВСГІ). З 1990–
1993 рр. навчалася в аспірантурі у ВСГІ. З 1994 р. – співробітник вказаного 
вище відділу ВСГІ.

У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Молекулярно-
генетический анализ интрогрессии элементов генома эгилопса в геном 
мягких пшениц» (спеціальність 03.00.03 – молекулярна біологія) на за-
сіданні спеціалізованої ради Інституту молекулярної біології і генетики 
НАН України (ІМБГ НАН України).

З 1996 р. С.В. Чеботар обіймала посаду старшого наукового співробіт-
ника відділу генної інженерії Селекційно-генетичного інституту Україн-
ської академії аграрних наук. 

У 1998 р. – отримала персональний грант DAAD (німецького акаде-
мічного обміну) на стажування на кафедрі генетики Інституту біохімії, 
генетики та мікробіології Університету міста Регенсбург (Німеччина). У 
2000–2001 рр. С.В. Чеботар стипендіат Кабінету Міністрів України.

У 2000–2005 рр. працювала заступником директора з наукової роботи 
Південного біотехнологічного центру в рослинництві Української академії 
аграрних наук. Також у 2001–2002 рр. – працювала як invited scientists у 
Генбанку Інституту генетики зернових культур (Institut für Pflanzengenetik 
und Kulturpflanzenforschung – IPK) м. Гатерслебен (Німеччина). 
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З 2003 р. за сумісництвом розпочала роботу доцентом на кафедрі ге-
нетики та молекулярної біології ОНУ. Вчене звання старшого наукового 
співробітника зі спеціальності 03.00.22 – молекулярна генетика отримала у 
2004 р. за рішенням вченої ради ІМБГ НАН України. У період 2004–2007 рр. 
С.В. Чеботар мала персональні гранти на дослідження (ECONET project), 
які виконувала в лабораторії генетики та геноміки злакових культур INRA 
м. Клермон-Ферран (UMR1095-INRA – University Clermont-Ferrand Blaise 
Pascal), Франція.

Докторську дисертацію на тему: «Молекулярно-генетичний аналіз гено-
фонду озимої м’якої пшениці України» (спеціальність 03.00.22 – молеку-
лярна генетика) захистила 24 листопада 2009 р. на засіданні спеціалізова-
ної вченої ради ІМБГ НАН України.

Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України з 
2010 р.

У 2010–2012 рр. – провідний науковий співробітник Південного біо-
технологічного центру Української академії аграрних наук (м. Одеса), 
2012–2013 рр. – працювала професором кафедри генетики та молекулярної 
біології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та за 
сумісництвом – провідним науковим співробітником відділу загальної та 
молекулярної генетики Селекційно-генетичного інституту − Національно-
го центру насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ–НЦНС, м. Одеса).

З вересня 2013 р. і донині – завідувач кафедри генетики та молекулярної 
біології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та за 
сумісництвом провідний науковий співробітник відділу загальної та моле-
кулярної генетики СГІ–НЦНС.

У 2019 р. С.В. Чеботар отримала вчене звання професора кафедри гене-
тики та молекулярної біології Одеського національного університету імені 
І.І. Мечникова.

У період 2010–2019 рр. – С.В. Чеботар була науковим керівником та від-
повідальним виконавцем низки науково-дослідних проєктів, зокрема що 
фінансувалися МОН і Державним фондом фундаментальних досліджень, 
а також відповідальним виконавцем НДР СГІ–НЦНС НААН. 

З 2016 р. С.В. Чеботар – вчений секретар секції «Біологія, біотехнологія 
та актуальні проблеми медичних наук» Наукової ради Міністерства освіти 
і науки України. 

С.В. Чеботар у своїх наукових дослідженнях розширила знання з моле-
кулярно-генетичної характеристики генофонду українських сортів пшени-
ці й розуміння переваг використання певних алелів генів у сортах пшениці 
за районування їх у різних еколого-географічних зонах, зробила вагомий 
внесок у дослідження теоретичних та практичних питань генетики пшени-
ці м’якої. С.В. Чеботар охарактеризувала генетичний поліморфізм у гено-
фонді українських сортів пшениці м’якої озимої за допомогою молекуляр-
них маркерів, вперше провела порівняльне дослідження алелів сучасних 
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вітчизняних і європейських сортів пшениці м’якої й показала відмінності 
українських сортів пшениці від сортів Західної Європи на молекулярно-
генетичному рівні. Склала перший каталог алелів мікросателітних локусів 
вітчизняних сортів пшениці м’якої. Вчена дослідила поширення генів ко-
роткостебловості; генів, що контролюють якісні показники зерна пшениці 
м’якої − твердозерність/м’якозерність і низький вміст амілози у генотипах 
вітчизняних сортів, також вперше запропонувала та обґрунтувала викорис-
тання мікросателітних маркерів для контролю за генетичною автентичніс-
тю злаків у ex situ колекціях генбанків. С.В. Чеботар – провідний фахівець 
у галузі молекулярно-генетичного аналізу злаків в Україні. 

Науковий доробок нараховує 319 публікацій, з них 302 наукових та 
10 навчально-методичного характеру, серед них наукові праці, опублікова-
ні у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, а також 7 
патентів на корисну модель. С.В. Чеботар має індекс Гірша (h-індекс): 9 у 
Scopus, статей в Scopus – 47, загальна кількість цитувань: 343.

С.В. Чеботар є членом Науково-технічної ради Одеського національно-
го університету імені І.І. Мечникова, членом спеціалізованих рад із захис-
ту кандидатських дисертацій в ОНУ і в СГІ – НЦНС, член Українсько-
го товариства генетиків та селекціонерів, член міжнародної організації 
Europian Wheat Aneuploid Cooperative з 2002 р. З 2017 р. є членом робочої 
групи «Адаптація пшениці до абіотичних стресів» міжнародної організації 
«Wheat Initiative» та у 2020 р. стала членом IWGSC (International Wheat 
Genome Sequencing Consortium).

С.В. Чеботар – науковий редактор фахового журналу «Вісник Одесь-
кого національного університету імені І.І. Мечникова» (срія: «Біологія») 
(Copernicus), є членом редакційної колегії журналу «Цитологія і генетика» 
(Scopus) та членом редакційної колегії журналу «Сортовивчення та охоро-
на прав на сорти рослин» (фаховий, Copernicus).

С.В. Чеботар здійснює спільні дослідження щодо використання моле-
кулярних маркерів у генетико-селекційних завданнях в Інституті зрошува-
ного землеробства НААН та в Інституті кормів та сільського господарства 
Поділля НААН. Активно бере участь у багатьох конференціях, зокрема 
міжнародних, де представляє результати виконаних досліджень та про-
пагує наукові розробки, що здійснені в ОНУ імені І.І. Мечникова спільно 
з установами НААН. Останніми роками С.В. Чеботар зроблено доповіді 
на конференціях – «Biotechnology for Cereals Genetics and Breeding Inter-
national Conference» (2019) м. Люблін (Польща), 3rd Global Congress on 
Plant Biology and Biotechnology (2019) Сінгапур, 17th International EWAC 
Conference (2018) м. Бухарест (Румунія), 13th Іnternational Wheat Gene tics 
Symposium» (2017) Tulln (Austria), 4th Conference of Cereal Biotechnology 
and Breeding. EUCARPIA Cereal Section (2017) Budapest (Hungary). 

У 2016 р. С.В. Чеботар була одним з організаторів XI Міжнародної нау-
кової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», при-
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свяченої 150-річчю від дня народження лауреата Нобелівської премії То-
маса Ханта Моргана та 115-річчю від дня народження академіка АН УРСР 
М.М. Гришка, також співорганізатором VI з’їзду Всеукраїнської асоціації 
біологів рослин.

У 2019 р. С.В. Чеботар організовано та проведено біологічну секцію 
«The Importance of G. Gamow’s Ideas for Biology of the 21st Century» на VI 
Гамовській конференції ОНУ (м. Одеса) та у 2020 р. Біологічну секцію 
«Важливість ідей Г. Гамова для біології 21-ого століття» у межах Міжна-
родної Гамовської конференції-школи в Одеському національному універ-
ситеті імені І.І. Мечникова (м. Одеса). 

С.В. Чеботар викладає лекційні курси в Одеському національному уні-
верситеті імені І.І. Мечникова: молекулярна біологія, загальна цитологія, 
геноміка, генетична інженерія, епігенетика, молекулярно-генетичний ана-
ліз. Упродовж багатьох років є науковим керівником магістерських і бака-
лаврських робіт, керує підготовкою 5 аспірантів.
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Народився 26 липня 1952 р. у селищі Ольховчик Шахтарського району 
Донецької області в сім’ї шахтаря. 

З 1959 по 1969 р. навчався в школі. В 1969 р. вступив на денне відділен-
ня Харківського інституту громадського харчування (ХІГХ) на технологіч-
ний факультет. У 1974 р. з відзнакою закінчив інститут і був залишений в 
ХІГХ на посаді асистента кафедри обладнання підприємств харчування.

Починаючи з 1974 р. вся трудова діяльність пов’язана з Харківським ін-
ститутом громадського харчування з перервою на службу в армії (з листопада 
1975 р. по листопад 1976 р.) та навчання в аспірантурі Ленінградського інсти-
туту радянської торгівлі ім. Ф. Енгельса (з грудня 1978 р. по грудень 1981 р.).

За час роботи в Харківському інституті громадського харчування (з 
1992 р. – Харківській державній академії технології та організації харчуван-
ня і з 2002 р. – Харківському державному університеті харчування та торгів-
лі) пройшов шлях від асистента, доцента, начальника науково-дослідного 
сектору, проректора з наукової роботи до ректора університету.

З грудня 1991 р. і донині працює ректором Харківського державного 
університету харчування та торгівлі.

У 1982 р. в Московському інституті народного господарства ім. Г.В. Пле-
ханова захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю процеси і апа-
рати харчових виробництв. У 1995 р. отримав вчене звання професора. У 
1997 р. в Одеській національній академії харчових технологій захистив 
докторську дисертацію за двома спеціальностями процеси і апарати харчо-
вих виробництв і технологія молока і м’яса. У 2020 р. був обраний членом-
кореспондентом Національної академії аграрних наук України Відділення 
аграрної економіки та продовольства.

Наукові інтереси О.І. Черевка полягають у розробці інноваційних ре-
сурсо- та енергоощадних технологій та обладнання, спрямованих на отри-

ЧЕРЕВКО
Олександр

Іванович
Вчений у галузі харчових технологій,  

доктор технічних наук з процесів  
і апаратів харчових виробництв  

та харчових технологій, професор,  
член-кореспондент НААН (2020)
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мання нових продуктів харчування на основі сировини рослинного і тва-
ринного походження, зокрема оздоровчої та лікувально-профілактичної 
дії.

Є постійним керівником науково-дослідних робіт, які виконуються за 
замовленням Міністерства освіти і науки України. За результатами цих 
дос ліджень проведені реальні впровадження, заключено 5 ліцензійних до-
говорів на комерційне використання об’єктів інтелектуальної власності.

О.І. Черевко широко відомий у наукових колах України та країн близького і 
далекого зарубіжжя. За результатами досліджень опубліковано 51 підручник 
та навчальний посібник, 44 монографії, 442 статті у наукових виданнях та 
324 тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 
конференціях, 64 методичні розробки, отримано 259 авторських свідоцтв 
та патентів на винаходи та корисні моделі, розроблено та затверджено 35 
нормативно-технічних документів на нові види харчових виробів, зокрема 
має 24 публікації в наукометричних базах Scopus та Web of Science. 

О.І. Черевком створено наукову школу, під його керівництвом підготов-
лено та захищено 19 кандидатських та 7 докторських дисертацій.

У 2002 р. за вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності присво-
єно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». У 2006 р. ба-
гаторічна наукова робота колективу, який очолював О.І. Черевко, відзначена 
Державною премією України в галузі науки і техніки, у 2007 р. нагороджений 
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, у 2017 р. – ІІ ступеня. Також нагороджений 
Почесною грамотою Верховної Ради України (2006, 2017), Міністерством 
освіти і науки України нагрудними знаками «Відмінник освіти України 
(2006) та «Петро Могила» (2007) і Міністерством економіки України – на-
грудним знаком «За сумлінну працю» ІІ ступеня (2010), Почесною грамотою 
Президії федерації профспілок України, чисельними грамотами Харківської 
облдерж адміністрації та Харківської обласної ради, грамотами Харків-
ської міської ради. У 2019 р. Харківська міська рада присвоїла О.І. Черев-
ку звання «Почесний громадянин міста Харків». Є членом експертної ради 
з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти 
і науки України з «Технології харчової, легкої та хімічної промисловості», 
заступник голови ради ректорів ЗВО III–IV рівнів акредитації Харківського 
регіону, член президії науково-технічної ради Північно-східного науково-
го центру НАНУ і МОН України та голова секції «Харчова та переробна 
промисловість» цієї ради, член обласної науково-координаційної ради Хар-
ківської Облдержадміністрації, голова редколегії двох збірників наукових 
праць, член редколегії чотирьох фахових журналів, з 2014 р. – член Націо-
нальної спілки журналістів України.

Олександр Іванович користується повагою та має високий авторитет се-
ред учених України. зарекомендував себе як успішний організатор, зробив 
вагомий внесок у розвиток вищої освіти та її інтеграції в Європейський 
освітній простір.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

Народився 10 квітня 1971 р. у м. Кривий Ріг Дніпропетровської об-
ласті. 

Закінчив (1993) з відзнакою Дніпропетровський державний аграрний 
університет за спеціальністю вчений агроном. 

Упродовж 1994–1997 рр. – аспірант за спеціальністю 06.00.05 – селекція 
і насінництво Інституту зернового господарства УААН; 1997–1998 рр. – 
науковий співробітник лабораторії селекції кукурудзи і сорго Інститу-
ту зернового господарства УААН; 1998–2001 рр. – провідний науковий 
співробітник лабораторії селекції кукурудзи і сорго Інституту зернового 
господарства УААН; 2001–2009 рр. – завідувач лабораторії селекції ран-
ньостиглих і середньоранніх гібридів кукурудзи Інституту зернового гос-
подарства УААН. З 2009 р. призначений на посаду заступника директора 
з наукової роботи та за сумісництвом працює на посаді завідувача лабора-
торії селекції кукурудзи скоростиглих гібридів. З 2019 р. був призначений 
виконувачем обов’язків директора, а потім із 2019 р. і дотепер директор 
ДУ ІЗК НААН. 

У 1998 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті зернового 
господарства УААН (м. Дніпропетровськ) захистив кандидатську дисер-
тацію за темою: «Оптимізація селекції середньоранніх гібридів кукурудзи 
для неполивних умов північного Степу України» з сільськогосподарських 
наук зі спеціальності селекція і насінництво. У 2001 р. отримав вчене зван-
ня старшого наукового співробітника за спеціальністю селекція і насін-
ництво. У 2018 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту рослинництва 
ім. В.Я. Юр’єва НААН (м. Харків) захистив докторську дисертацію за 
темою: «Селекція скоростиглих гібридів кукурудзи, адаптованих до умов 
різних природно-кліматичних зон України» зі спеціальності селекція і на-
сінництво.

ЧЕРЧЕЛЬ
Владислав
Юрійович

Вчений у галузі селекції і насінництва, 
доктор сільськогосподарських наук, 

член-кореспондент НААН (2020)
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Наукова робота пов’язана з вивченням основ селекції кукурудзи скоро-
стиглих гібридів, адаптованих до різних умов України, Республіки Білорусь 
та Казахстану. Ним було сформовано унікальну колекцію скоростиглих ге-
нотипів північного та південного екотипів, розроблено нову, адаптовано 
та удосконалено існуючу методичну парадигму з питань створення і рег-
ламенту оцінювання селекційного матеріалу та на його основі отримано 
різні типи скоростиглих гібридів кукурудзи, які занесені до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Усього за роки 
праці отримано 386 авторських свідоцтв на гібриди кукурудзи та їх бать-
ківські компоненти в Україні і 19 за кордоном. Опубліковано 6 монографій, 
2 посібники, 152 статті, зокрема 8 у наукометричних базах Scopus і Web 
of Science та 12 у зарубіжних виданнях, 82 каталоги, науково-методичні 
рекомендації, програми, отримано 2 патенти на винахід і 10 патентів на 
корисну модель. Підготував 4 кандидатів наук. 

Обрано у 2020 р. членом-кореспондентом НААН (селекція і насінни-
цтво). 

В.Ю. Черчель член редколегії наукових журналів «Зернові культури», 
«Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» і «Сільське господар-
ство та лісництво». Номінувався на премію Національної академії аграр-
них наук України «За видатні досягнення в аграрній науці», отримав орден 
«Кращий вчений 2020», у 2014 р. – почесну відзнаку НААН та у 2020 р. – 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

В.Ю. Черчель є головою вченої ради ДУ Інститут зернових культур, 
членом спеціалізованої вченої ради Д 08.353.01 при ДУ Інститут зернових 
культур НААН, головою Центрального міжрегіонального наукового цент-
ру НААН та керівником секції ЦМНЦ в Дніпропетровській обл. У період 
з 2000–2009 рр. голова Ради молодих вчених інституту та у 1999–2009 рр. 
голова Дніпропетровського відділення УТГС ім. М.І. Вавилова. У 2001–
2002 рр. стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ЧМИРЬ 
Сергій  

Михайлович
Вчений у галузі аграрної економіки та
управління народним господарством,

доктор економічних наук, 
член-кореспондент НААН (2016)

Народився 4 червня 1961 р. у смт Арбузинка Арбузинського району Ми-
колаївської області. 

У 1983 р. закінчив агробіотехнічний факультет Одеського сільськогос-
подарського інституту за фахом агрономія. 

У 1984–1990 рр. – агроном та головний агроном колгоспу «Україна» Ар-
бузинського району Миколаївської області. У 1990–2001 рр. – директор рад-
госпу «Агрономія» Арбузинського району Миколаївської області. Упродовж 
2001–2006 рр. – директор Миколаївського інституту агропромислового ви-
робництва Української академії аграрних наук України. У 2006–2007 рр. – 
народний депутат України V скликання. 

Під час роботи у Верховній Раді був членом Комітету з питань аграрної 
політики та земельних відносин, головою підкомітету з питань соціаль-
ного розвитку сільської місцевості, формування соціально-трудових від-
носин і реформування власності в агропромисловому комплексі, розвитку 
аграрної політики і науки. 

У 2008 р. – перший заступник начальника Головної державної інспекції з 
карантину рослин України. 2008–2010 рр. – начальник Української держав-
ної насіннєвої інспекції. У 2011 р. – директор Державного підприєм ства 
«Дослідного господарства «Агрономія» Миколаївського інституту АПВ 
УААН. У 2011–2012 рр. – заступник директора Інституту картоплярства 
НААН. З 2014 р. і донині – директор Державного підприємства «Дослідне 
господарство «Агрономія»» Інституту садівництва Національної академії 
аграрних наук України. 

У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність 
екологічно чистих прийомів вирощування соняшнику на півдні України». 
Рішенням спеціалізованої вченої ради Херсонського сільськогосподар-
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ського інституту ім. О.Д. Цюрупи присуджено науковий ступінь кандидата 
сільськогосподарських наук. 

У 2009 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Національного науко-
вого центру «Інститут аграрної економіки» УААН на підставі прилюдно-
го захисту дисертації С.М. Чмирю присуджено науковий ступінь доктора 
економічних наук зі спеціальності економіка та управління національним 
господарством.

Захистив докторську дисертацію на тему: «Розвиток зернопродуктового 
підкомплексу в Україні».

Автор 3 та співавтор 11 колективних монографій.
У 2016 р. на загальних зборах НААН С.М. Чмиря обрано членом-

кореспондентом НААН зі спеціальності публічне управління та адміні-
стрування (наукове забезпечення регіонального розвитку агропромислово-
го комплексу). 

С.М. Чмирь –кавалер ордена князя Володимира ІVступеня (2001), заслу-
жений працівник сільського господарства (2004), нагороджений грамотою 
Голови Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» 
(2004), має звання «Людина року – 2006» (2006).

Неодноразово обирався депутатом сільської, районної, обласної рад 
Миколаївської області, а в 2006–2008 рр. – народний депутат Верховної 
Ради України.
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ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ШАТКОВСЬКИЙ 
Андрій 

Петрович
Вчений у галузі  

сільськогосподарських меліорацій, 
доктор сільськогосподарських наук,  

член-кореспондент НААН (2020)

Народився 18 квітня 1980 р. у с. Лозувата Ульяновського (нині – Благо-
віщенського) району на Кіровоградщині.

У 2002 р. закінчив Херсонський державний аграрний університет, отри-
мавши кваліфікацію інженер-гідротехнік.

З 2002 по 2003 р. – науковий співробітник відділу зрошуваного зем-
леробства Інституту південного овочівництва і баштанництва УААН; 
2003–2006 рр. – аспірант Інституту гідротехніки і меліорації УААН; 
2006–2007 рр. – науковий співробітник Інституту гідротехніки і меліора-
ції УААН; 2007–2011 рр. – завідувач лабораторії мікрозрошення Інституту 
гідротехніки і меліорації УААН; з 2011 р. – заступник директора з наукової 
роботи Інститут водних проблем і меліорації НААН.

У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата сільськогосподарських наук за спеціальністю сільськогосподарські 
меліорації (м. Київ, Інститут гідротехніки і меліорації УААН); присвоєно 
вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю сільсько-
господарські меліорації (м. Київ, Інститут гідротехніки і меліорації УААН) 
у 2009 р.

У 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподар-
ські меліорації (м. Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний уні-
верситет»).

У 2020 р. – обрано членом-кореспондентом НААН за спеціальністю 
агрономія (сільськогосподарські меліорації) по Відділенню землеробства, 
меліорації та механізації НААН.

Основний напрям діяльності – дослідження та наукове обґрунтування 
параметрів краплинного зрошення сільськогосподарських культур, зокре-
ма вивчення воднопоживного режиму ґрунту, дослідження закономірнос-
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тей евапотранспірації, водного обміну рослин та формування зон зволо-
ження.

Наукові роботи – 310 опублікованих наукових праць, зокрема моно-
графій – 12, підручників – 2, навчальних посібників – 2, патентів – 14, 
ДСТУ – 8.

Підготував 2 кандидатів наук.
А.П. Шатковський – лауреат Премії Президента України для молодих 

вчених (2018) та лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для моло-
дих вчених (2006–2007).

Нагороджений Почесними грамотами Президії Національної академії 
аграрних наук України, Інституту водних проблем і меліорації НААН, По-
дякою Голови Державного агентства водних ресурсів України, пам’ятною 
ювілейною медаллю «100 років Національній академії аграрних наук 
України». 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних 
робіт Д 26.362.01 в Інституті водних проблем і меліорації НААН.

А.П. Шатковський – член спеціалізованої вченої ради із захисту ди-
сертаційних робіт Д 67.830.01 у ДВНЗ «Херсонський державний аграрно-
економічний університет», член секції «Наукові проблеми сільського, 
лісового і садово-паркове господарство, ветеринарії» Наукової ради Мі-
ністерства освіти і науки України, член секції з питань меліорації земель 
науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України, 
член Наукової ради з питань розвитку сільського господарства в Київській 
області.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з 
акредитації освітніх програм за спеціальністю 201 – агрономія.

Гарант освітньо-наукової програми PhD «АГРОНОМІЯ» в ІВПіМ 
НААН.

Голова Технічного комітету стандартизації ТК 145 «Меліорація і водне 
господарство» при ІВПіМ НААН.

 А.П. Шатковський – заступник головного редактора наукового фахово-
го журналу «Меліорація і водне господарство» (засновник – ІВПіМ, кате-
горія «Б»), член редколегії наукового фахового журналу «Рослинництво і 
ґрунтознавство» (засновник – НУБіП, категорія «Б»), науково-практичного 
журналу «Овочівництво», редакційної ради міжнародних наукових жур-
налів проєкту SWorld, рецензент журналу «Journal of Water and Land 
Development», Польща (індексується Elsevier Scopus).
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ШЕБАНІНА 
Олена 

В’ячеславівна 
Вчений у галузі економічних наук,

доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НААН (2020)

Народилася 26 серпня 1973 р. у м. Миколаєві.
Закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, меха-

ніко-математичний факультет у 1995 р. за фахом: математик, викладач ма-
тематики та інформатики.

Трудовий шлях розпочала у 1990 р. на посаді робітник консервного цеху 
колгоспу імені Коларова. З 1995 р. після закінчення навчання в універси-
теті працювала на посаді старшого викладача кафедри загальнотехнічних 
дисциплін Миколаївської державної аграрної академії.

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандида-
та фізико-математичних наук на тему: «Асимптотична поведінка моното-
них розв’язків нелінійних диференціальних рівнянь n-го порядку з неліній-
ностями типа Емдена-Фаулера» у спеціалізованій вченій раді К 41.051.05 
Одеського національного університету.

 З 2000 по 2008 р. працювала на посаді доцента кафедри загальнотех-
нічних дисциплін Миколаївського державного аграрного університету. 
У 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру 
«Інститут аграрної економіки» УААН захистила докторську дисертацію на 
тему: «Формування та розвиток продовольчого підкомплексу в Україні». 
Упродовж 2008–2009 рр. – професор кафедри економічної кібернетики і 
математичного моделювання; 2009–2014 рр. – завідувач кафедри економіч-
ної кібернетики і математичного моделювання; з 2014 р. і донині – декан 
факультету менеджменту Миколаївського національного аграрного універ-
ситету. Учене звання професора присвоєно у 2010 р. 

Основні напрями наукової діяльності: дослідження становлення та 
ефективного розвитку продовольчого підкомплексу регіонального АПК, 
продовольчої безпеки країни, інноваційно-інвестиційних процесів в 
АПК. 
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За участі О.В. Шебаніної реалізовувався проєкт ЄС «Інтеграція освіти, 
науки, виробництва – інноваційна модель регіонального розвитку» (2018–
2019). Вона бере активну участь у діяльності науково-навчально-виробни-
чого консорціуму «Південний», що сприяє нарощуванню темпів інновацій-
ного розвитку університету, наукових установ та бізнесу в регіоні; внесла 
пропозиції щодо розробки Стратегії  розвитку Миколаївської області на 
період до 2020 року; Програми розвитку освіти Миколаївської області на 
2017–2021 рр., реалізація якої передбачала регіональне замовлення на під-
готовку кадрів для АПК.

Основні напрями науково-організаційної, викладацької діяльності: ор-
ганізація наукових конференцій, зокрема для здобувачів вищої освіти, 
семінарів, круглих столів зі стейхолдерами та інших заходів, є членом 
редакційних колегій фахових наукових видань: «Вісник аграрної науки 
При чорно мор’я», «Modern Economics», «Науковий вісник Херсонського 
державного університету». Є ініціатором і організатором проведення Все-
українських конкурсів студентських наукових робіт.

Проводить роботу щодо удосконалення освітнього процесу на факуль-
теті менеджменту, розроблення та реалізації освітньо-професійних та 
освітньо-наукових програм навчання. Постійно працює над інтеграцією 
зусиль освітніх установ та бізнес-спільноти для впровадження в Україні 
сучасних ефективних навчальних і управлінських технологій на основі за-
стосування європейського досвіду та європейських студій.

Олена В’ячеславівна є автором і співавтором 149 наукових та науково-
методичних праць, зокрема 13 монографій, 2 підручників, 5 навчальних 
посібників, має 7 авторських свідоцтв.

О.В. Шебаніна бере участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфіка-
ції – є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних робіт 
Д 38.806.01, керує науковою роботою аспірантів та докторантів. Підготу-
вала 3 доктори наук та 8 кандидатів наук.

Обрано членом-кореспондентом НААН у 2020 р.
О.В. Шебаніна лауреат Премії Кабінету Міністрів України, нагоро-

джена за особливі досягнення молоді у розбудові України у номінації 
«За наукові досягнення» (2006), знак «Відмінник аграрної освіти та 
науки» III ступеня (рішення колегії Міністерства АПУ, 2009), Почесна 
грамота Миколаївської обласної державної адміністрації (2009), наго-
роджена трудовою відзнакою «Знак Пошани» (2010), Подяка Миколаїв-
ської обласної ради (2011), Почесна грамота Міністерства аграрної 
політики та продовольства України (2012), Почесна грамота Міністер-
ства аграрної політики та продовольства України (2014), Почесна гра-
мота департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації 
(2016), Подяка Міністерства освіти і науки (2017), почесна грамота 
Миколаївської міської ради (2019), грамота Міністерства освіти і науки 
України (2020).
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ШЕВЧЕНКО 
Ігор 

Аркадійович 
Вчений у галузі механізації

та електрифікації сільського господарства,
доктор технічних наук, професор,

член-кореспондент НААН (2010)

Народився 30 березня 1961 р. у м. Мелітополь Запорізької області.
Закінчив з відзнакою Мелітопольський інститут механізації сільського 

господарства (МІМСГ) у 1983 р., аспірантуру Московського інституту ін-
женерів сільськогосподарського виробництва ім. В.П. Горячкіна (МІІСГВ 
ім. В.П. Горячкіна) у 1987 р., пройшов стажування у 1997–1998 рр. у Вар-
шавському інституті будівництва, механізації та електрифікації сільського 
господарства (IBMER, Польща). 

З 1987 р. працював у МІМСГ: 1987–1989 рр. – асистентом кафедри сіль-
ськогосподарських машини; 1990–1997 рр. – старшим викладачем та до-
центом цієї самої кафедри вже Таврійської державної агротехнічної ака-
демії (ТДАТА з 1994 р.). За сумісництвом – завідувач науково-дослідної 
лабораторії «Ґрунтообробні машини», надалі – «Кероване землеробство». 
З 1998 по 2007 р. – завідувач кафедри сільськогосподарських машин 
ТДАТА (нині Таврійський державний агротехнологічний університет), 
за сумісниц твом – директор Опорного пункту «Південно-Східний» НВО 
«Сільгосп маш система» із випробування та сертифікації сільськогосподар-
ської техніки.

У 2007 р. призначено директором Інституту механізації тваринництва 
Національної академії аграрних наук України (м. Запоріжжя). З 2012 р. ви-
конував обов’язки заступника директора з наукової роботи Національного 
наукового центру «ІМЕСГ». У 2013 р. призначено директором Інституту 
олійних культур НААН у м. Запоріжжя. У 2016 р. був переобраний на цю 
посаду.

У 1987 р. у МІІСГВ ім. В.П. Горячкіна захистив кандидатську дисерта-
цію на тему: «Обґрунтування геометричних параметрів ступеневих робо-
чих органів глибокорозпушувачів для ґрунтів півдня України». У 1997 р. в 
IBMER (Польща) захистив докторську дисертацію на тему: «Doskonalenie 
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technologii i narzedzi uprawowych w aspekcie wlasciwosci agrofizycznyh 
gleb» (rozprawa habilitacyjna doktora habilitowanego)/ «Tillage technology and 
technical means development and perfection in the aspect of their agrophysical 
indices».

У 2002 р. в Національному аграрному університеті (нині – НУБіП Украї-
ни) захистив докторську дисертацію на тему: «Обґрунтування технологій 
та технічних засобів для обробітку ґрунтів на базі їх агрофізичних показ-
ників». 

Доктор сільськогосподарських наук у галузі сільськогосподарської ін-
женерії (dr hab, Польща) з 1998 р. зі спеціальності 03.05 – сільськогоспо-
дарська інженерія. 

Доктор технічних наук з 2003 р. зі спеціальності 05.05.11 – машини і за-
соби механізації сільськогосподарського виробництва. 

Професор кафедри сільськогосподарських машин з 2003 р. 
Основні напрями наукової діяльності: система адаптивного екофільного 

керованого землеробства, моделювання технологічних процесів взаємодії 
робочих органів з оброблюваним середовищем, «агро-техно-інформаційно-
екологічно-економічна система» функціонування сільськогосподарського 
виробництва. Особисте наукове досягнення – розробка нового наукового 
напряму біоресурсна інженерія. 

Опубліковано понад 280 наукових праць, видано 5 монографій (зокрема 
і за кордоном), отримано 30 патентів та авторських свідоцтв. Підготував 1 
доктора технічних наук та 10 кандидатів технічних наук. 

Обрано у 2010 р. членом-кореспондентом НААН Відділення землероб-
ства, меліорації та механізації.

Нагороджений «Знаком Пошани» Міністерства аграрної політики Украї-
ни, медалями ВДНГ СРСР, відзнакою ВАК України, відзнаками УААН і 
НААН України та відзнаками Польщі.

Впродовж багатьох років є членом експертної ради ВАК України з галу-
зевого машинобудування (з 2011 р. – Експертна рада з машинознавства та 
машинобудування МОН молоді і спорту України). Експерт від України в 
роботі програмного комітету «Горизонт 2020» – Food Security, Sustainable 
Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water.
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Розділ 2
ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 

Національної академії аграрних наук України  

ШЕВЧУК 
Людмила

Миколаївна
Вчений угалузі садівництва,  

зберігання і переробки плодової  
та ягідної продукції,  

доктор сільськогосподарських наук,  
член-кореспондент НААН (2020) 

Народилася 16 липня 1967 р. у с. Степанівка Васильківського району 
Київської області.

З 1984 по 1989 р. навчалася на агрономічному факультеті Української 
ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії, по 
закінченні якого здобула освіту за спеціальністю вчений агроном.

Людмила Миколаївна починала свій трудовий шлях на посаді агронома-
насіннєвода агрофірми «Зоря», с. Саливонки Васильківського району 
Київ ської області; з 1992 по 1995 р. працювала агрономом відділу се-
лекції Інституту садівництва УААН; з 1995 по 1998 р. була аспіранткою 
очної форми навчання аспірантури Інституту садівництва УААН; з 1998 
по 2006 р. – науковий співробітник лабораторії зберігання та переробки 
плодів і ягід Інституту садівництва УААН; з 2006 р. дотепер завідуюч ла-
бораторії післязбиральної якості плодово-ягідної продукції Інституту са-
дівництва НААН.

У 2003 р. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Національного аграр-
ного університету захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 
06.01.07 – плодівництво на тему: «Особливості формування якості плодів 
яблуні у південному Поліссі України», а у 2013 р. на засіданні Спеціалізо-
ваної вченої ради Інституту садівництва НААН захистила докторську ди-
сертацію за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво на тему: «Наукові осно-
ви формування споживчого комплексу плодів ягідних культур в Україні», 
Атестат старшого наукового співробітника за тією самою спеціальністю 
отримала у 2013 р.

Основними напрямами наукової роботи є дослідження показників якос-
ті плодової та ягідної продукції; розроблення та удосконалення методик 
біохімічних досліджень свіжих плодів та продуктів переробки з них; роз-
роблення та удосконалення технологій зберігання плодів плодових та ягід-
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них порід; прогнозування лежкості плодів зерняткових порід залежно від 
біотичних та абіотичних чинників; дослідження фітопатогенної мікрофло-
ри плодової продукції при зберіганні; розроблення національних та гармо-
нізація міжнародних стандартів на свіжі плоди та способи їх зберігання; 
розроблення рецептур виготовлення натуральних продуктів переробки з 
плодової та ягідної сировини.

Працюючи на посаді професора кафедри технології зберігання, пере-
робки та стандартизації продукції рослинництва ім. Б.В. Лесика НУБіП 
України, викладала дисципліни: стандартизація продукції рослинництва, 
біохімія плодів та овочів, біохімічні зміни плодів та ягід при зберіганні та 
переробці і переробка плодів та овочів.

Людмила Миколаївна є керівником 6 аспірантських робіт, одна з яких 
успішно захищена.

Є членом вченої ради Інституту садівництва; заступником голови спеціа-
лізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій 
Д 27.375.01, заступником голови підкомітету «Садівництво» ТК 179; чле-
ном редакційної колегії науково тематичного збірника «Садівництво».

Л.М. Шевчук є автором 153 наукових праць, з них 5 монографій, 2 мето-
дики, 16 праць у зарубіжних наукових виданнях, нею розроблено 36 стан-
дартів на свіжі плоди та способи їх зберігання. 

У 2020 р. Л.М. Шевчук була обрана членом-кореспондентом НААН Від-
ділення рослинництва.

За багаторічну сумлінну працю Людмила Миколаївна нагороджена 
Почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства 
України; Почесними грамотами Президії Національної академії аграрних 
наук України та Інституту садівництва НААН.
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ШПИКУЛЯК
Олександр 

Григорович
Вчений у галузі аграрної економіки,  

доктор економічних наук, професор, 
член-кореспондент НААН (2020)

Народився 29 червня 1977 р. у с. Антонівка Томашпільського району 
Вінницької області.

У 1996–2000 рр. навчався у Вінницькому державному аграрному уні-
верситеті, по закінченні якого отримав диплом спеціаліста за спеціаль-
ністю менеджмент організацій з присвоєнням кваліфакації економіста-
організатора сільськогосподарського виробництва. 

У 2000–2001 рр. працював на посаді економіста з підготовки до Все-
українського перепису населення відділу статистики Святошинської ра-
йонної державної адміністрації у м. Києві.

Постійно (за винятком короткого проміжку часу – у 2000–2001 рр. і 2014–
2016 рр.) працює в Національному науковому центрі «Інститут аграрної 
економіки», де закінчив аспірантуру (2004), зокрема: 2001–2002 рр. – еко-
номіст другої категорії відділу підприємництва; 2002–2004 рр. – аспірант 
денної форми навчання Інституту аграрної економіки; 2004–2005 рр. – нау-
ковий співробітник відділу підприємництва; 2005–2006 рр. старший науко-
вий співробітник відділу підприємництва ННЦ «Інститут аграрної еконо-
міки»; 2006–2009 рр. – завідувач відділу ціноутворення та кон’юнктури 
ринку; 2009–2012 рр. – завідувач відділу науково-організаційного забез-
печення та координації досліджень; 2012–2014 рр. – учений секретар ННЦ 
«Інститут аграрної економіки»; 2014–2016 р. – працював у Вінницькому 
національному аграрному університеті (м. Вінниця) на посадах виконува-
ча обов’язків, декана економічного факультету, професора кафедри; з лип-
ня 2016 р. по травень 2017 р. – заступник директора ННЦ «ІАЕ» з науково-
організаційної та інноваційної роботи; з травня 2017 р. і дотепер – учений 
секретар ННЦ «Інститут аграрної економіки».

Кандидатську дисертацію захистив у 2004 р. у спеціалізованій вченій 
раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за 
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спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприєм-
ствами. Докторську – у 2010 р., у спеціалізованій вченій раді Національ-
ного наукового центру «Інститут аграрної економіки», за спеціальністю 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2008 р. 
присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальніс-
тю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами еконо-
мічної діяльності), а у 2015 р. – вчене звання професора за спеціальністю 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Обраний у 2020 р. членом-кореспондентом НААН Відділення аграрної 
економіки і продовольства (підприємництво, торгівля та біржова діяль-
ність).

Основними напрямами наукових досліджень є розкриття проблем роз-
витку підприємницької діяльності на селі та функціонування аграрного 
ринку, інституціонального забезпечення розвитку аграрного сектору еко-
номіки, аграрного ринку й підприємницької та інноваційної діяльності в 
аграрній сфері. Автор одного з перших фундаментальних наукових до-
сліджень з питань удосконалення інституцій розвитку та регулювання 
аграрного ринку, методологічних засад інституціонального забезпечення 
підвищення ефективності аграрної політики, формування середовища під-
приємницької діяльності на селі, співрозробник науково-практичних та 
методичних рекомендацій і посібників з проблем економіки аграрних під-
приємств.

З 2006 р. і донині – член спеціалізованої вченої ради (у 2006 – 2014 рр., 
з 2020 р. – вчений секретар ради) Д 26.350.01 у Національному науковому 
центрі «Інститут аграрної економіки» (м. Київ) з правом прийняття до роз-
гляду та проведення захисту дисертацій на здобуття доктора (кандидата) 
економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами (за видами економічної діяльності). З 2010 р. й донині – член 
спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 у Вінницькому національному 
аграрному університеті (м. Вінниця) з правом прийняття до розгляду та 
проведення захисту дисертацій на здобуття доктора (кандидата) економіч-
них наук за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління націо-
нальним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємства-
ми (за видами економічної діяльності).

Наукові дослідження проводить з 2001 р., працюючи на різних посадах 
в ННЦ «Інститут аграрної економіки». Підготував близько 270 наукових 
праць, опублікованих наукових праць: одноосібні монографії, розділи в 
колективних монографіях; підручники, навчальні посібники; статті у за-
кордонних (міжнародних) виданнях, а також у виданнях, індексованих 
нау кометричними базами Scopus і Web of Science; статті у вітчизняних 
нау кових фахових виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних 
базах даних; інші публікації. 
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О.Г. Шпикуляк працює над створенням власної наукової школи, бере 
участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації, наукова школа налічує 7 під-
готовлених кандидатів наук.

Нагороджений: у 2009 р. – трудовою відзнакою «Знак Пошани» Міністер-
ства аграрної політики України (6 травня 2009 р.); у 2018 р. – Почесною від-
знакою Національної академії аграрних наук України (21 вересня 2018 р.).

Є членом редакційної колегії: «Міжнародного науково-виробничого 
журналу «Економіка АПК» (у 2009–2014 рр., а також з 2016 р. і дотепер – 
заступник головного редактора журналу) (ННЦ «ІАЕ», м. Київ), а також 
наукового видання «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання 
науки і практики» (у 2014–2016 рр. заступник головного редактора журна-
лу) (ВНАУ, м. Вінниця).

Бере активну участь у науково-організаційній роботі НААН, зокрема 
профільного Відділення аграрної економіки і продовольства, здійснює ви-
кладацьку діяльність.
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ЮЗЕФОВИЧ
Анатолій
Едуардович
Вчений у галузі аграрної економіки,  
доктор економічних наук, професор,  
член-кореспондент НААН (1999)

Народився 6 травня 1938 р. у м. Шполі Черкаської області.
У 1961 р. закінчив Українську академію сільськогосподарських наук. 

Працював в Українському філіалі Державного науково-дослідного техно-
логічного інституту експлуатації та ремонту машинно-тракторного парку. 
З 1966 р. в Інституті економіки Академії наук України обіймав посади спо-
чатку старшого та провідного інженера, молодшого наукового співробіт-
ника, згодом старшого наукового співробітника (з 1973), провідного науко-
вого співробітника (з 1988) і головного наукового співробітника (з 1991). У 
1988–1991 рр. (за сумісництвом) читав курс лекцій в Українській сільсько-
господарській академії.

З 1996 р. А.Е. Юзефович працює у Кабінеті Міністрів України на посаді 
керівника Центру експертних оцінок, аналізу та прогнозування, завідувача 
відділу аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку Украї-
ни служби Прем’єр-міністра, а за сумісництвом в Інституті економіки НАН 
України головним науковим співробітником. З 2002 р. на постійній роботі 
в Інституті економіки НАН України, а після його реорганізації, в Інституті 
економіки та прогнозування НАН України. У 2009–2011 рр. – провідний 
науковий співробітник Національного університету біоресурсів і природо-
користування України, з 2013 р. – головний науковий співробітник Інсти-
туту продовольчих ресурсів НААН.

У 1970 р. в Інституті економіки Академії наук України захистив кандидат-
ську дисертацію на тему: «Дослідження деяких питань оптимізації функціо-
нування сільськогосподарських підприємств», а у 1987 р. – докторську дисер-
тацію на тему: «Економічні проблеми формування і використання аграрного 
ресурсного потенціалу». У 1995 р. присвоєно вчене звання професора.

А.Е. Юзефович збагатив вітчизняну агроекономічну науку працями пер-
шорядного значення з теоретико-методологічних і методичних питань ра-
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ціонального формування та ефективного використання аграрного ресурс-
ного потенціалу.

Він уперше у вітчизняній науці розробив теорію цілеспрямованого 
формування аграрного ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання, 
яка відображає цілісне уявлення про його економічну сутність, фактори 
зростання і вдосконалення, критерії та закономірності розвитку, принципи 
і методи оцінювання.

Вагомий внесок зроблено ним також у теорію і практику забезпечення 
стійкості виробництва на основі раціонального розміщення і співвідно-
шення сільськогосподарських культур у розрізі ґрунтово-кліматичних зон 
та господарств країни. У розв’язанні зазначених проблем йому належить 
пріоритет.

Як завідувач відділу Кабінету Міністрів України, А.Е. Юзефович брав 
безпосередню участь у розробці важливих програмних документів уряду з 
питань розвитку національної економіки, зокрема її аграрної сфери.

Опублікував понад 90 наукових праць, зокрема 2 індивідуальні, 1 у спів-
авторстві та 10 колективних монографій.

Підготував 2 докторів і 3 кандидатів економічних наук.
Обрано у 1999 р. членом-кореспондентом УААН Відділення аграрної 

економіки і продовольства.
А.Е. Юзефович велику увагу приділяє вивченню досвіду ринкових пе-

ретворень в аграрному секторі країн Центральної Європи на основі дво-
сторонніх угод Інституту економіки НАН України з відповідними інститу-
тами Польщі, Угорщини, Югославії, Литви.

Професор А.Е. Юзефович – член спеціалізованих вчених рад із захисту 
докторських дисертацій у НУБіП України, Інституті економіки та Інститу-
ті економічного прогнозування НАН України. З 1994 по 1996 р. – науковий 
керівник державної науково-технічної програми ДКНТ України «Еконо-
мічні проблеми розбудови державності України»; з 1995 р. – член Міжна-
родного інноваційного форуму країн Центральної і Східної Європи.

Нагороджений двома медалями, Почесною грамотою Кабінету Міні-
стрів України (1998), Почесною відзнакою УААН (2008).
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Народився 8 грудня 1930 р. у с. Вербень Демидівського району Рівнен-
ської області.

У 1953 р. закінчив ветеринарний факультет Львівського зооветеринар-
ного інституту за фахом ветеринарія, після чого працював з 1953 по 1959 р. 
головним ветлікарем Магерівського району Львівської області.

З 1959 по 1962 р. навчався в аспірантурі лабораторії штучного осіме-
ніння тварин НДІ землеробства і тваринництва західних районів України. 
Захистив у 1962 р. кандидатську дисертацію на тему: «Особливості обміну 
речовин у спермі бугая». По закінченні аспірантури був направлений на 
роботу заступником директора з наукової роботи Передкарпатської сіль-
ськогосподарської дослідної станції, де продовжив дослідження з видових 
особливостей фізіології та біохімії сперми сільськогосподарських тварин в 
умовах західного регіону і підготував докторську дисертацію.

У 1968 р. був запрошений на роботу у новостворене ветеринарне від-
ділення Кабардино-Балкарського університету на посаду доцента, а зго-
дом був обраний завідувачем кафедри ветеринарії цього університету. У 
1971 р. захистив у Львівському зооветеринарному інституті докторську 
дисертацію на тему: «Видові особливості обміну речовин у спермі бугая, 
барана та кнура». З 1972 по 1994 р. працював у Кам’янець-Подільському 
сільськогосподарському інституті завідувачем кафедри фізіології і біохімії, 
деканом зооінженерного факультету (з 1973 по 1974), проректором з на-
укової роботи та завідувачем кафедри акушерства та штучного осіменіння 
тварин (1974–1994). Учене звання професора присвоєно у 1973 р.

Основні напрями наукової, науково-організаційної й викладацької діяль-
ності: біохімія сперми; фізіологія та патологія відтворення тварин; імуно-
логія відтворення; наукознавство та методи наукових досліджень; історія 
та організація вищої освіти в Україні та за рубежем, Волинська трагедія.

ЯБЛОНСЬКИЙ
Валентин
Андрійович 
Вчений у галузі ветеринарної медицини,  
доктор біологічних наук, професор,
член-кореспондент НААН (1995)
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Вивчення особливостей обміну речовин у спермі сільськогосподар-
ських тварин, впливу на нього різних ендогенних та екзогенних факторів 
дали змогу В.А. Яблонському розкрити механізми енергетичного забез-
печення життєдіяльності сперміїв, збереження їхньої запліднювальної 
здатності поза організмом; широкопланові роботи з фізіології додаткових 
статевих залоз самців та секретів геніталій самок з використанням методу 
електрофорезу та імуноелектрофорезу лягли в основу подальших праць з 
імунології запліднення та ранніх стадій ембріогенезу; експериментальні 
дослідження у галузі трансплантації ембріонів були своєрідною ланкою з 
удосконалення її технології та розробки відповідних інструментів; на осно-
ві аналізу змін загального та місцевого імунітету за періодами відтворної 
функції тварин Валентин Андрійович запропонував ефективні методи оці-
нювання імунного статусу тварин, його корекції та стимуляції; широкопла-
нові дослідження етіології та патогенезу неплідності тварин, ефективності 
застосовуваних методів її діагностики та лікування дали змогу запропону-
вати практичній ветеринарії систему її профілактики та лікування.

Обраний у 1995 р. членом-кореспондентом УААН Відділення ветери-
нарної медицини та зоотехнії.

Опубліковав близько 350 наукових праць, зокрема 8 монографій, 3 під-
ручники та 2 навчальні посібники.

Підготував 25 кандидатів та 5 докторів наук. Учасник багатьох між-
народних конгресів, симпозіумів та конференцій з питань фізіології, іму-
нології та патології відтворення тварин, організації наукових досліджень 
та підготовки кадрів, член Міжнародного товариства імунології, з 1991 
по 1998 р. дві каденції віце-президент Всесвітньої асоціації ветеринарної 
освіти.

У 1994 р. обраний народним депутатом України, працював головою під-
комітету з науки і технологій Комітету з науки та освіти Верховної Ради 
України, проводив активну законотворчу діяльність, особливо з прийняття 
законів «Про ветеринарну медицину», «Про освіту», «Про основи держав-
ної політики в науково-технічній діяльності», як член Ради Європи актив-
но захищав інтереси України в цій інстанції, є співавтором Європейської 
Конвенції з біоетики.



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАїНИ
     Персональний склад

774

ЯНСЕ 
Лілія 
Амінівна
Вчений у галузі екології,  
сільськогосподарської нематології  
здоров’я грунтів і фітоценозів,  
доктор біологічних наук,  
член-кореспондент НААН (2016)

Народилася 5 березня 1970 р. у с. Гостра Могила Ставищенського райо-
ну Київської області. 

Після закінчення з відзнакою у 1995 р. навчання на біологічному факуль-
теті Київського університету ім. Т.Г. Шевченка вступила до аспірантури Ін-
ституту захисту рослин УААН, по закінченні якої у 1999 р. захистила дисер-
тацію на тему: «Взаємовідносини в системі «паразит-рослина-господар» 
при глободерозі картоплі» та одержала науковий ступінь кандидата біо-
логічних наук. 

Трудову діяльність розпочала в Інституті захисту рослин УААН на по-
саді наукового співробітника лабораторії нематології (1998–2000). Працю-
ючи у цій установі, обіймала посади старшого наукового співробітника 
лабораторії нематології (2000–2004), завідувача відділу карантину рослин 
(2004–2008), заступника директора з наукової роботи Інституту захисту 
рослин НААН (2008–2011). У цей період за переведенням обіймала також 
посаду завідувача Центральної науково-дослідної карантинної лабораторії 
Головної державної інспекції з карантину рослин України Мінагрополіти-
ки (2007).

З 2011 р. основна робота Л.А. Янсе пов’язана з апаратом Президії На-
ціональної академії аграрних наук України: начальник Науково-організа -
цій ного управління (2011–2012), начальник Науково-організаційного 
управ  ління – перший заступник головного вченого секретаря НААН (2012–
2014), заступник академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації 
та механізації НААН (2014–2015), виконувач обов’язків академіка-секре-
таря Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН (2015–
2016). 

З 2016 р. і дотепер – заступник академіка-секретаря Відділення земле-
робства, меліорації і механізації. За сумісництвом продовжує працювати 
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в Інституті захисту рослин НААН, обіймаючи посаду провідного науко-
вого співробітника лабораторії екологічної генетики рослин та біотехно-
логії. 

У 2006 р. одержала наукове звання старшого наукового співробітника, 
а у 2014 р. захистила дисертацію на тему: «Концептуальні основи фіто-
санітарного контролю карантинних та потенційно небезпечних нематод в 
Україні» та одержала науковий ступінь доктора біологічних наук. У 2016 р. 
обрано членом-кореспондентом НААН за спеціальністю екологія (біоінди-
кація ґрунтів – нематологія).

Основний напрям наукової діяльності – дослідження, розроблення та 
впровадження екологічних підходів, біотехнологічних та молекулярно-
біологічних методів у розв’язанні важливих фундаментальних та приклад-
них наукових проблем здоров’я грунтів та фітоценозів, сільськогосподар-
ської нематології. 

Впровадження наукових розробок Л.А. Янсе у практику дає змогу за-
побігти/мінімізувати ризики поширення та шкодочинності інвазійних та 
небезпечних карантинних видів нематод на території України та на міжре-
гіональному рівні. Були використані для розробки нових експрес-методів 
виявлення та ідентифікації фітопаразитичних нематод в грунтових та рос-
линних зразках, сприяли розумінню біохімічних механізмів функціону-
вання системи «рослина–патоген» та формуванню на цій основі сучасних 
селекційних програм зі створення нематодостійких сортів картоплі. Вико-
ристовуються для технічного обгрунтування застосування фітосанітарних 
заходів, що не перешкоджають вільному пересуванню людей, товарів та 
транспорту на міжнародному ринку. Лілія Амінівна є засновником практи-
ки національного аналізу фітосанітарного ризику, для чого розроблено від-
повідні методологічні засади. Одержані результати наукових досліджень 
становлять основу навчальних курсів, які викладає Л.А. Янсе. 

Л.А. Янсе є співавтором низки проєктів нормативно-правових актів в 
галузі фітсоанітарної безпеки. Була національним координатором 8 міжна-
родних проєктів,зокрема – проєктів технічної допомоги Україні, в рамках 
яких проводились як наукові дослідження, так і стажування молодих вче-
них, понад 40 з яких мали можливість опанувати нові методи досліджень 
на базі провідних наукових центрів країн ЄС та США. Як досвідчений фа-
хівець бере участь у розробці діагностичних стандартів Європейської та 
Середземноморської організації захисту рослин. 

Лілія Амінівна є автором 215 науково-методичних і навчальних праць, 
зокрема – 24 монографій та підручників, 23 методичних рекомендацій, 7 
авторських свідоцтв на сорти рослин та 16 патентів.

Наукові здобутки Л.А. Янсе відзначені відомчими та галузевими на-
городами. Лілія Амінівна була переможцем першого конкурсу науково-
технічних проєктів «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту 
Києву» (2 премія). Є лауреатом премії «За видатні досягнення в аграрній 
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науці», стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, сти-
пендії Української академії аграрних наук для молодих вчених; грантів – 
EUMAINE (Erasmus Mundus Programme) (Бельгія, Великобританія), Deut-
sche Phytomedizinsche Gesellschaft (Німеччина), The Royal Society/NATO 
Postdoctoral Fellowship (Велика Британія), The Royal Society Academic 
Visit (Велика Британія), European Foundation for Plant Pathology (Чеська 
Республіка), Міністерства сільського господарства та сільських територій 
(CINADCO/ARO) та Центру міжнародного співробітництва Міністерства 
міжнародних відносин (MASHAV).

Л.А. Янсе є членом редакційної колегії фахових наукових видань, зок-
рема заступником головного редактора англомовного наукового журналу 
«Agricultural science and practice» (WoS). Є членом спеціалізованої вченої 
ради Д 26.004.02 у Національному університеті біоресурсів і природоко-
ристування України, робочої групи Європейської та Середземноморської 
організації захисту рослин (Франція), експертної групи Міністерства осві-
ти і науки України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ 
за науковим напрямом аграрних та сільськогосподарських наук, членом 
Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (2019–2021). 


