НЕКРОЛОГ

ПАМ’ЯТІ О.О. ІВАЩЕНКА
15 квітня 2021 р. на 72-му
році раптово пішов із життя відомий учений-аграрник, доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік НААН, голова Українського наукового това
риства гербологів, член Європейської асоціації гербологів (EWRS) Олександр
Олексійович Іващенко.
Олександр Олексійович
народився 28 серпня 1949 р.
у с. Рівне Новоукраїнського
р-ну Кіровоградської обл.
У 1971 р. закінчив Бобринецький сільськогосподарський технікум (нині Бобринецький коледж
ім. В. Порика Білоцерківського національного аграрного університету), у 1978 р. —
педагогічний факультет Української сільсь
когосподарської академії.
О.О. Іващенко працював головним агрономом колгоспу «Більшовик» (1971 – 1973), керуючим відділком колгоспу ім. Дзержинського
(1973 – 1977), викладачем Київської сільськогосподарської школи (1978 – 1981), агрономом ВДНГ України (1981 – 1982). Упродовж
1982 – 1990 рр. О.О. Іващенко — аспірант
Всесоюзного інституту цукрових буряків
ВАСГНІЛ, молодший науковий співробітник,
старший науковий співробітник лабораторії
боротьби з бур’янами; 1991 – 1992 рр. —
докторант Інституту цукрових буряків УААН
(нині Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН), завідувач лабораторії захисту цукрових буряків від бур’янів
(1992 – 2000 рр.), заступник директора з наукової роботи цього інституту (2000–2008 рр.),
перший заступник директора з наукової ро
боти (2008 – 2011 рр.). З 2011 по 2016 р.
О.О. Іващенко — академік-секретар Відді
лення рослинництва НААН, з 2016 по 2021 р.
працював в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.
У 1986 р. у Всесоюзному інституті цукрових
буряків ВАСГНІЛ (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію, а у 1995 р. в Інституті цукрових буряків УААН — докторську дисертацію.
У 1999 р. О.О. Іващенко був обраний членом-кореспондентом УААН (загальне зем-
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леробство), у 2010 р. — дійсним членом (академіком)
НААН (загальне землеробство, гербологія).
Коло пріоритетних наукових інтересів ученого — дослідження видового складу і
динаміки структур забур’янення орних земель. О.О. Іващенко — один із фундаторів
гербології в Україні.
З 2007 по 2008 р. О.О. Іващенко був заступником голови експертної ради ВАК
України. О.О. Іващенко багато років був заступником
голови Спеціалізованої ради
Інституту біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН, членом редакційних колегій
наукових журналів: «Вісник аграрної науки»,
«Цукрові буряки», «Карантин та захист рослин», «Насінництво», «Сортовивчення та
охорона прав на сорти рослин».
У 2011 – 2016 рр. О.О. Іващенко — член
Президії НААН, голова науково-методичної
ради НААН з питань гербології.
О.О. Іващенко — автор 256 наукових
праць, серед яких 7 монографій, зокрема
«Загальна гербологія», 4 ілюстрованих атласів-довідників, 5 підручників і посібників. Він
підготував 18 кандидатів і 3-х докторів наук.
За особистий внесок у розвиток аграрної науки та багаторічну сумлінну творчу
працю вченого відзначено: «Почесною відзнакою НААН (2009 р.) та присвоєно почесне
звання «Заслужений працівник сільського
господарства» (2010 р.). За цикл наукових
досліджень і публікацій «Розробка та впровадження екологічно безпечних технологій боротьби з бур’янами» йому присуджено звання Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2010 р.).
Світла пам’ять про Олександра Олексійо
вича назавжди збережеться в серцях його
рідних, близьких, колег та усіх тих хто знав та
шанував цю щиру та відкриту людину.
Президія НААН
Відділення рослинництва НААН
Колектив Інституту біоенергетичних
культур і цукрових буряків НААН
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