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В.Ф. КАМІНСЬКОМУ — 60
19 вересня 2020 р. виповнюється 60 років доктору
сільськогосподарських наук,
професору, академіку НААН,
Заслуженому працівнику сільського господарства України,
директору Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН», академікусекретарю Відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії
аграрних наук України Віктору
Франц евичу Камінському.
Академік НААН В.Ф. Камін
ський — відомий учений, ос
новні напрями наукової, нау
ково-організаційної і педагогічної діяльності
якого охоплюють підвищення продуктивності
землеробства за оптимізації співвідношення
земельних угідь у ланці розроблення ефективних технологій вирощування сільськогосподарських культур, освоєння адаптивних ґрунто- і водоохоронних екологічно збалансованих
систем землеробства.
Народився Віктор Францевич 19 вересня
1960 р. у с. Жуківці (хутір Петрівка) Жме
ринського р-ну Вінницької обл. У 1983 р. закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Агрономія». Упродовж
1983 – 1986 рр. навчався в аспірантурі УкрНДІ
землеробства, в 1986 р. став молодшим науковим співробітником лабораторії інтенсивних технологій зернових колосових культур
і кукурудзи цієї установи. Надалі обіймав такі
посади: з 1990 р. — науковий співробітник,
з 1993 р. — старший науковий співробітник,
з 1994 р. — в.о. завідувача лабораторії, з
1996 р. — завідувач лабораторії, з 1997 р. —
учений секретар і водночас завідувач лабораторії інтенсивних технологій зернобобових
і круп’яних культур, з 2000 р. — заступник
директора з наукової роботи ННЦ «Інститут
землеробства УААН» і водночас завідувач
лабораторії інтенсивних технологій зернобобових, олійних і круп’яних культур. У 2011 р.
призначений директором ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Кандидатську дисертацію Віктор Францевич
захистив у 1989 р. на тему «Продуктивність
озимої пшениці і родючість ґрунту у зв’язку
з дією і взаємодією попередників, способів основного обробітку і добрив в умовах
Лівобережного Лісостепу України». Докторську
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дисертацію захистив у 2006 р.
на тему «Агробіологічні основи інтенсифікації вирощу
вання зернобобових культур
у Лісостепу України». Учене
звання професора В.Ф. Ка
мінському присвоєно у 2012 р.,
2016 р. — його обрано ака
деміком Національної академії аграрних наук України.
За результатами багаторічної наукової діяльності
вчений опублікував понад
300 праць. Під керівництвом
Віктора Францевича підготовлено 15 кандидатів і 4 докторів сільськогосподарських
наук, які успішно захистили дисертаційні роботи, присвячені теоретичним і прикладним
проблемам агрономії. В.Ф. Камінський — член
секції Комітету з Державних премій України
в галузі науки і техніки, член експертної групи МОН України з оцінювання ефективності
діяльності наукових установ, голова ТК 159
«Землеробство», голова спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01, голова вченої ради ННЦ
«Інститут землеробства НААН», головний редактор Збірника наукових праць ННЦ «Інститут
землеробства НААН» і міжвідомчого наукового
тематичного збірника «Землеробство», член
редколегій журналів «Вісник аграрної науки»,
«Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України», «Посібник україн
ського хлібороба», «Картоплярство України».
За багаторічну плідну наукову діяльність
В.Ф. Камінському присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства
України» (2013), він нагороджений Почесною
грамотою Верховної Ради України, почесною
відзнакою Мінагрополітики України, відзнакою
МОН України «За наукові досягнення», почесною
відзнакою Президії НААН, почесною відзнакою
«Патріот Київщини» Київської ОДА, почесними
грамотами Мінагрополітики України, Президії НААН, Департаменту АПР Київської ОДА.
Вітаємо шановного ювіляра та бажаємо
йому міцного здоров’я, творчого натхнення,
плідної діяльності на благо рідного краю!
Президія НААН,
Відділення землеробства,
меліорації та механізації НААН,
ННЦ «Інститут землеробства НААН»
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