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С.Ю. БУЛИГІНУ — 65
Відомому вченому в галузі ґрунтознавства, доктору
сільськогосподарських наук,
професору, академіку НААН
Сергію Юрійовичу Булигіну виповнилося 65 років.
Сергій Юрійович народився 18 квітня 1956 р. у м. Горлівка Донецької області. Після
закінчення (1978 р.) Вороши
ловоградського сільськогосподарського інституту (нині
Луганський національний аграрний університет) він працював агрономом колгоспу
«Краматорський» у Слов’ян
ському районі Донецької області. З 1980 до 1987 рр. С. Ю. Булигін — керівник відділу, потім агроном відділу науки,
молодший і старший науковий співробітник
Донецької протиерозійної дослідної станції
Українського науково-дослідного інституту
ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соко
ловського (нині Національний науковий центр
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського»). У 1987 – 1997 рр. Сергій
Юрійович займав посаду завідувача лабораторії охорони ґрунтів від ерозії, а з 1997 до
2003 р. — заступника директора з наукової роботи ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
ім. О.Н. Соколовського». У 1985 р. він захистив
кандидатську дисертацію на тему «Параметри
агрофізичних властивостей чорнозему зви
чайного за різних технологій обробітку», в
1993 р. — докторську — на тему «Теоретичні
та прикладні засади конструювання ґрунтоохоронних агроландшафтів: ґрунтовий аспект». У 1999 р. йому присвоєно вчене звання
професора.
У 2003 по 2005 рр. Сергій Юрійович Були
гін працював завідувачем кафедри охорони
природних ресурсів Національного аграрного
університету (нині Національний університет
біоресурсів і природокористування України,
НУБіП України), з 2005 до 2009 р. — професором кафедри ґрунтознавства, у 2006 –
2007 рр. — завідувачем кафедри землеробства, з 2007 по 2009 рр. — ректором
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. З 2009 до 2011 р.
він займав посади професора кафедри землеробства Бєлгородської державної сільськогосподарської академії, директора Центру аграрних проблем (м. Бєлгород, Росія).
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З 2011 до 2013 рр. С.Ю. Булигін — академік-секретар
Відділення землеробства,
меліорації та механізації На
ціон альної академії аграрних наук України. У 2013 –
2014 рр. — головний науковий
співробітник ННЦ «Інститут
механізації та електрифікації
сільського господарства».
З 2014 до 2015 роки С. Ю. Булигін виконував обов’язки
професора кафедри землеробства та гербології, а з
2015 р. займає посаду професора кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім.
проф. М.К. Шикули НУБіП України.
Напрями пріоритетних напрямів ученого
пов’язані з дослідженням природи та механізмів ерозійних процесів, математичних
моделей ерозії ґрунтів, формування ґрунтоохоронних й екологічно збалансованих агроландшафтів, наукових основ і прикладних
аспектів їхнього інженерного проєктування.
С.Ю. Булигіна у 1995 р. обрано членомкореспондентом УААН; а в 2013 р. — дійсним
членом НААН. У 2011 р. С.Ю. Булигіну було
підтверджено вчене звання доктора сільськогосподарських наук Російської Федерації за
спеціальністю «агрофізика»; а в 1996 р. він
був сертифікований доктором наук Служби
охорони ґрунтів США.
Сергій Юрійович є автором понад 400 наукових публікацій, серед яких — 8 монографій, 17 книг, 14 підручників і посібників,
14 держстандіртів і патентів. Під його науковим керівництвом захищено 18 кандидатських
і 4 докторські дисертації.
С.Ю. Булигін є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських
дисертацій.
С.Ю. Булигіна відзначено грамотою Верховної Ради України (2018 р.). Він є лауреатом
премії імені О.Н. Соколовського Харківської
держадміністрації (1995 р.).
Щиро вітаємо Сергія Юрійовича з днем народження, бажаємо міцного здоров’я та плідної творчої праці.
Відділення землеробства,
меліорації та механізації НААН
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України
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