
 
Ювілеї

78 липень 2015 р.Вісник аграрної науки

актуальність та підвищити на-
уковий рівень кандидатських 
і докторських дисертацій, 
2006 р. започаткував і щоро-
ку організовує «Всеукраїнську 
конференцію-семінар докто-
рантів, аспірантів та пошука-
чів у галузі аграрної інжене-
рії». Він є заступником голови 
спеціалізованої вченої ради 
з технічних наук за спеціаль-
ністю 05.13.22 — управління 
проектами та програмами.

У започаткованій ученим 
науковій школі захищено 
20 кандидатських і 2 доктор-
ські дисертації.

О.В. Сидорчук є членом 
Комісії з моторизації та енер-
гетики рільництва Відділен-
ня Польської академії наук 
у Люб ліні, членом 2-х спе-
ціалізованих вчених рад із 
захисту дисертацій, членом 
експертної ради атестаційної 
комісії Міністерства освіти та 
науки України, членом 5-ти 
редакційних рад наукових ви-
дань. 

Олександра Васильовича 
нагороджено державними 
відзнаками: «Відмінник аграр-
ної освіти і науки» (2001 р.), 
«Знак пошани» (2007 р.), По-
чесною Грамотою Національ-
ної академії аграрних наук 
України (2010 р.), Почесною 
грамотою Верховної Ради 
України (2012 р.).

Щиро й сердечно вітаємо 
шановного Олександра Ва-
сильовича з 65-річчям, зичи-
мо міцного здоров’я, творчої 
наснаги, життєвої енергії, 
оптимізму та родинного бла-
гополуччя.

В.В. Адамчук,  
академік НААН
Колектив ННЦ

«Інститут механізації  
та електрифікації  

сільського господарства»

Відомому вченому в галузі 
сільськогосподарської техні-
ки, доктору технічних наук, 
професору, члену-кореспон-
денту НААН, заступнику ди-
ректора з наукової роботи 
Національного наукового 
центру «Інститут механізації 
та електрифікації сільського 
господарства» Олександру 
Васильовичу Сидорчуку ви-
повнилося 65 років.

Народився Олександр Ва-
сильович 1 липня 1950 р. в  
с. Дерно Ківерцівського ра-
йону Волинської області. 
У 1972 р. закінчив Львівський 
сільськогосподарський інсти-
тут. У 1983 р. захистив канди-
датську, а в 1996 р. —  док-
торську дисертації. 

З 1974 по 2006 р. працю-
вав у Львівському національ-
ному аграрному університеті 
на посадах асистента, заві-
дувача лабораторії, доцен-
та, професора та завідувача 
заснованої ним кафедри, 
яка називалася «Управління 
проектами та безпека вироб-
ництва».

З 2006 р. працював у На-
ціональній академії аграрних 
наук України, обіймав поса-
ду в.о. академіка-секретаря 
Відділення механізації та 
електрифікації сільського 
господарства. З 2007 р. він є 
заступником директора з на-
укової роботи ННЦ «Інститут 
механізації та електрифікації 
сільського господарства».

Наукова діяльність О.В. Си-
дорчука стосується проекту-
вання та управління техноло-
гічними системами, зокрема 
проектами на основі методо-
логії системотехніки і статис-
тичного імітаційного моде-
лювання. За результатами 
досліджень ним опубліковано 
7 монографій, 3 навчальні 
посібники та понад 600 на-

укових, науково-методичних і 
навчально-методичних праць, 
він є автором 11 винаходів.

Результати наукової робо-
ти Олександра Васильовича 
лягли в основу розроблених 
ним управлінсько-інформа-
ційних регламентів для функ-
ціонування технологічних 
систем: технічного обслуго-
вування та ремонту машин; 
вирощування та збирання 
сільськогосподарських куль-
тур; заготівлі й транспорту-
вання молока до переробних 
підприємств; пожежогасіння 
у сільських поселеннях; ви-
робництва електроенергії 
з поновлюваних джерел.

Олександр Васильович є 
заступником голови редак-
ційної ради збірника наукових 
праць ННЦ «ІМЕСГ»: «Ме-
ханізація та електрифікація 
сільського господарства».

О.В. Сидорчук бере ак-
тивну участь у підготовці 
наукових кадрів, керує аспі-
рантурою і докторантурою, 
започаткував наукову шко-
лу (підготував 17 кандидатів 
й 1-го доктора технічних наук 
за напрямом: Системно-про-
ектні основи моделювання та 
управління технологічними 
системами). Щоб забезпечити 

О.В. СидОрчуку — 65


