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І.В. МАРТИНЮКУ — 70
Виповнилося 70 років
доктору сільськогосподар
ських наук, головному нау
ковому співробітнику відділу
сівозмін і землеробства на
меліорованих землях ННЦ
«Інститут землеробств а
НААН», заслуженому працівникові сільського госпо
дарства України, Івану Ва
сильовичу Мартинюку.
Народився І.В. Мартинюк
1 квітня 1951 р. у селі Свершківці Заліщицького району
Тернопільської області.
Професійну освіту Іван
Васильович здобував спочатку в Бучаць
кому радгоспі-технікумі (1971 – 1973), зго
дом — в Українській сільськогосподарській
академії на факультеті захисту рослин
(1974 – 1979, нині Національний універ
ситет біоресурсів і природокористування
України). З 1979 до 1982 р. І.В. Мартинюк
працював начальником станції захисту рос
лин Старовижівського р-ну Волинської обл.
Після закінчення аспірантури в Українському
науково-дослідному інституті землеробства
(1985 р., нині ННЦ «Інститут землеробства
НААН») захистив кандидатську дисертацію
на тему: «Ефективність гербіцидів і їх комп
лексів у посадках картоплі в умовах Полісся
УРСР» (1986 р.) і займав посади молодшо
го наукового, а згодом старшого наукового
співробітника.
З 1997 до 2007 р. І.В. Мартинюк працю
вав у Міністерстві аграрної політики України
головним спеціалістом, заступником на
чальника Головного управління землероб
ства, заступником директора Департаменту
економічної стратегії та розвитку аграрного
ринку. У 2009 р. Іван Васильович захис
тив докторську дисертацію на тему: «Агро
технологічні основи вирощування однона
сінних сортів кормових буряків в Україні».
З березня 2011 р. І.В. Мартинюк — стар
ший науковий співробітник і завідувач ла
бораторії Інституту агроекології і природо
користування НААН, з вересня 2011 по
2012 р. — головний науковий співробітник
2021, №4 (817)

ННЦ «Інститут землеробства
НААН». Упродовж 2018 –
2020 рр. — завідувач відділу
сівозмін і землеробства на
меліорованих землях ННЦ
«Інститут землеробства
НААН», а з січня 2021 р. —
головний науковий співро
бітник цього відділу.
І.В. Мартинюк — автор
понад 100 наукових і нау
ково-методичних праць, зок
рема монографії, 2-х підручників, 4-х посібників. Іван
Васильович брав активну
участь у розробленні зако
нів України «Про пестициди та агрохіміка
ти», «Про зерно та ринок зерна в Україні»,
«Про охорону прав на сорти» та ін.
Сфера наукових інтересів І.В. Мартинюка — розроблення наукових основ базо
вих складових систем землеробства: сіво
змін, системи обробітку ґрунту та контролю
вання сегетальної рослинності. Результати
наукових досліджень ученого використано
для впровадження сучасних технологій об
робітку ґрунту, створення і використання
різноротаційних сівозмін в умовах Лісостепу
України, дослідження основних елементів
органічної системи землеробства.
За вагомий внесок у розвиток вітчизня
ного аграрного комплексу Іван Васильович
нагороджений Почесною відзнакою Мініс
терства аграрної політики України «Знак
пошани» (2001), почесними грамотами Пре
зидента України (2001), Верховної Ради
України (2005) і Міністерства аграрної по
літики України (2000, 2001, 2004, 2006).
За бойові заслуги під час виконання інтернаціонального обов’язку в Арабській Рес
публіці Єгипет був нагороджений 4-ма ор
денами та 17-ма медалями.
Щиро бажаємо Івану Васильовичу міцно
го здоров’я, творчого натхнення, родинного
тепла, благополуччя та подальшої успішної
праці на науковій ниві.
Колектив Національного
наукового центру
«Інститут землеробства НААН»
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