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М.М. ОПАРІ — 80
Відомому вченому в галузі землеробства та агрохімії
Миколі Миколайовичу Опарі
виповнилося 80 років.
Народився М.М. Опара 23
лютого 1940 р. у с. Мошни
на Черкащині. Після закінчення Золотоніського сільськогосподарського тех
нікуму перший агрономічний досвід здобув працюючи агрономом колгоспу
«Росія» Градизького р-ну
Полтавської обл. М.М. Опа
ра продовжив навчання на
агрономічному факультеті Полтавського сільськогосподарського інституту
(нині Полтавська державна
аграрна академія), в якому відбулося формування
його як науковця. У 1975 р.
він захистив дисертацію
на здобуття наукового ступ еня кандидата сільськогосподарських наук. З 1988
по 1992 р. Микола Мико
лайович працював у рідному інституті на посаді
проректора факультету підвищення кваліфікації. Тут
отримав вчене звання доцента.
У 1992 р. Микола Мико
лайович став генеральним
директором НВО «Еліта», у
складі якого — найстаріша
в Україні Полтавська державна сільськогосподарська
дослідна станція ім. М.І. Вавилова (нині Полтавська
державна сільськогосподарська дослідна станція
імені М.І. Вавилова Інсти
туту свинарства і агропромислового виробництва
НААН). У 1998 р. на базі
станції створено Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва
області і його керівником
призначають М.М. Опару.

86

Науковий центр став провідником і порадником працівникам сільського господарства.
У 2000 р. вчений у Пол
тавській державній аграрній
академії працює на кафедрі
землеробства та агрохімії,
займає посаду проректора із науково-педагогічної
та наукової роботи. Нині
М.М. Опара продовжує свій
трудовий шлях як професор кафедри землеробства
й агрохімії ім. В.І. Сазанова
факультету агротехнологій
та екології.
Микола Миколайович —
особистість широкого діапазону та величезного творчого потенціалу. Його діяльність багатогранна, тематично різнопланова, духовно наповнена. Авторський
науковий доробок — це понад 650 матеріалів з різних
питань агропромислового
комплексу, зокрема, охорони і примноження родючості
ґрунтів, удобрення сільськогосподарських культур, органічного землеробства, нагромадження і збереження
вологи в умовах глобального потепління, збереження

Вісник аграрної науки

українського села, охорони
навколишнього середовища
та ін. М.М. Опара є членом
ученої ради факультету
агротехнологій та екології,
відповідальним за роботу студентського наукового товариства Полтавська
державна аграрна акаде
мія (ПДАА), головою вете
ранської організації ПДАА,
членом ради народного
музею ПДАА, редакційної
колегії журналу «Вісник Полтавської державної аграрної
академії», спеціальним кореспондентом газети «Село
Полтавське», заступником
голови Громадської спілки
«Полтавське товариство
сільського господарства» з
наукової роботи.
За вагомий внесок у розвиток аграрної науки та багаторічну сумлінну працю
Микола Миколайович удостоєний почесного звання
заслуженого працівника
сільського господарства
України, нагороджений відзнакою «Відмінник аграрної
освіти та науки» ІІІ ступеня,
медаллю Т.С. Мальцева,
Почесною грамотою Вер
ховної Ради України.
Бажаємо ювілярові здоров’я, творчих успіхів, невичерпної енергії, наснаги.
Нехай стратегією у подальшому стане процвітання, тактикою — перемоги й успіхи, а ювілей — лише невидимою лінією, що означає
початок чергового творчого
десятиріччя.
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