ЮВІЛЕЇ

А.І. ФАТЄЄВУ — 80
Відомому вченому в галузі агрохімії, ґрунтознав ства та агроекології, доктору
сільськогосподарських наук,
професору, завідувачу відділу охорони ґрунтів Національного наукового центру
«Інститут ґрунтознавства та
агрохімії імені О.Н. Соколовського» Анатолію Івано
вичу Фатєєву виповнилося
80 років.
Народився Анатолій Іва
нович 10 березня 1941 р. у
с. Журавлівка Бєлгородського р-ну Бєлгородської обл.
(Росія). Після закінчення агрономічного факультету Харківського аграрного університету (нині — Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва) він працював головним агрономом
колективного господарства «Зоря» Балак
лійського району Харківської обл.
Наукову діяльність А.І. Фатєєв розпочав у 1970 р. в Українському науково-дос
лідному інституті ґрунтознавства та агрохімії (нині — Національний науковий центр
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського»), де пройшов творчий
шлях від молодшого наукового співробітника
до відомого вченого.
У 1978 р. Анатолій Іванович захистив кандидатську дисертацію на тему «Эффективность различных способов внесения мине
ральных удобрений в системе севооборота
на оподзоленных почвах Левобережной
Лесостепи УССР», у 1996 р. — докторську
дисертацію на тему «Теоретическое обоснование эффективности локального способа
внесения удобрений». У 2005 р. він отримав
звання професора.
У 1990 р. А.І. Фатєєва було обрано завідувачем лабораторією охорони ґрунтів від
техногенного забруднення, а з 2016 р. і донині він очолює відділ охорони ґрунтів ННЦ
«ІГА імені О.Н.Соколовського».
Анатолій Іванович — фундатор наукового
напряму з охорони ґрунтів від техногенноспричиненої деградації. Під його керівництвом розроблено низку чинних нормативних і нормативно-методичних документів у
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галузі охорони ґрунтів, агрогеохімічне районування
ґрунтів України та техноло
гічні заходи з оптимізації мікроелементного живлення
сільськогосподарських рослин, методологію ґрунтовогеохімічних обстежень і агрогеохімічної оцінки ґрунтів
України. Учений розробив
теоретичні основи кількісної
діагностики, оцінювання та
прогнозування забруднення
важкими металами системи «атмосферне повітря –
ґрунт – рослина».
А.І. Фатєєв — автор 294
наукових праць, серед яких — 20 монографій
та 19 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, а також 33 статей у закордонних
виданнях, що індексуються у Scopus та Web
of Science.
Анатолій Іванович приділяє багато уваги
роботі з науковою молоддю та підготовці професійних кадрів. Він був експертом Вищої
атестаційної комісії України. А.І. Фатєєв під
готував 2 докторів і 9 кандидатів наук.
Анатолій Іванович — член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і
кандидатських дисертацій, член редакційної
колегії міжвідомчого тематичного збірника
«Агрохімія і ґрунтознавство».
За успішну наукову та науково-виробничу
діяльність А.І. Фатєєва нагороджено Почес
ною грамотою Кабінету Міністрів України.
А.І. Фатєєв є лауреатом премії імені О.Н. Соколовського (2009) та лауреатом премії На
ціональної академії аграрних наук України за
видатні досягнення в аграрній науці (2013),
у 2017 р. він отримав державну стипендію
видатним діячам науки.
Щиро й сердечно вітаємо шановного
Анатолія Івановича з ювілеєм, бажаємо йому
міцного здоров’я, оптимізму, творчої наснаги
і довголіття.
Відділення землеробства,
меліорації та механізації НААН,
ННЦ «Інститут ґрунтознавства
та агрохімії імені О.Н. Соколовського»,
ГО «Українське товариство
ґрунтознавців і агрохіміків»
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