ЮВІЛЕЇ

А.В. БОГОВІНУ — 90
Відомому вченому в галузі луківництва, агрофітомеліорації та біогеоценології
трав’янистих екосистем, доктору сільськогосподарських
наук, професору Анатолію
Власовичу Боговіну виповнилося 90 років.
Народився А.В. Боговін
31 травня 1931 р. у с. Орлівка
Приморського р-ну Зап о
різької обл. У 1957 р. він закінчив біологічний факультет
Дніпропетровського держав
ного університету (нині Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара), в якому з другого курсу під керівництвом видатного біогеоценолога, учня Г.М. Висоцького, професора
О.Л. Бельгарда брав активну участь у нау
кових дослідженнях лісів південно-західної
частини України.
З 1957 р. Анатолій Власович працював інженером-ґрунтознавцем, а з 1958 р. — старшим інженером-луківником у Київському гідромеліоративному інституті (нині Український
державний університет водного господарства та природокористування у м. Рівне). У
1960 – 1963 рр. А.В. Боговін — аспірант лабораторії луківництва Українського НДІ землеробства (нині Національний науковий центр
«Інститут землеробства НААН»), в 1963 р. —
старший науковий співробітник відділу луківництва Чернігівської державної обласної
сільськогосподарської дослідної станції. З
1964 р. учений працює в Інституті землеробства, спочатку молодшим, а з 1969 р. —
старшим науковим співробітником, у 1974 –
2003 рр. — завідувачем лабораторії луківниц
тва, у 2003 – 2017 рр. — головним науковим
співробітником цієї лабораторії, а з 2018 р.
і донині — професором кафедри агрономії і
лісівництва Луганського національного аграрного університету. У 1965 р. А.В. Боговін захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата сільськогосподарських
наук зі спеціальності «Рослинництво», у
1988 р. — доктора сільськогосподарських
наук за спеціальністю «Кормовиробництво і
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луківництво» (1990 р. отримав атестат професора з
цієї спеціальності).
Сферою наукової роботи
ученого є розробка теоретико-прикладних проблем екології, географії, класифікації
лучних та інших трав’янистих
еколого-біологічних систем.
А.В. Боговін — засновник
еколого-фітоценотичного та
агробіоценологічного напрямів вивчення та оптимізації
природних і антропотрансформованих систем у луківництві.
А.В. Боговін є автором 270 наукових
праць (понад 20 книг), науковим редактором журналів «Екологія та ноосферологія»
і «Ґрунтознавство». Багато років учений був
членом редколегії збірника «Землеробство»
ННЦ «Інститут землеробства НААН» та інших
видань, координаційних науково-методичних
рад з кормовиробництва і луківництва СРСР
та України, спеціалізованих рад із захисту
докторських дисертацій при закладах вищої
освіти, експертних рад і комісій Міністерства
освіти і науки України, Національної академії
наук України та НААН, робочих груп програм ЮНЕСКО, експертом програм ФАО,
ООН тощо. Анатолій Власович був активним
учасником міжнародних з’їздів з луківництва,
зборів Європейської федерації луківників,
міжнародних наукових симпозіумів.
А.В. Боговін підготував 2-х докторів і
14 кандидатів наук, є лауреатом Премії імені
М.Г. Холодного АН УРСР, з 2005 р. — стипендіат Президента України. Учений відзначений урядовими нагородами та медалями
ВДНГ СРСР і України, багатьма почесними
грамотами. Він є ветераном ВВВ, учасником
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
Щиро й сердечно вітаємо Анатолія Вла
совича з ювілеєм, бажаємо йому міцного
здоров’я, оптимізму, творчих успіхів і довгих
років життя.
Національний науковий центр
«Інститут землеробства НААН»
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