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Ювілеї

агроекосистемах з метою
прискорення селекційного
процесу, розробка й удо-
сконаленняспособівоцінки
тадоборуозимихзернових
культур в умовах штучно-
го клімату та в спеціаль-
но створених природних
екстремальних умовах,
запровадження системи
культурозміни в ґрунтових
теплицяхтаоранжереяхяк
основногоагротехнічногоза-
собу продовження терміну
використання ґрунту і під-
вищення ефективності ви-
користання таких об’єктів,
а такожрозв’язанняеколо-
гічних проблем щодо тех-
нологіївирощуваннязерно-
вих, овочевих і лікарських
тропічнихкультур.Вінавтор
8-ми сортів озимої та ярої
пшениць.
З2011р.ідотеперВолоди-

мир Іванович працює заві-
дувачем кафедри загальної
екологіїЖитомирськогонаціо-
нальногоагроекологічногоуні-
верситету і за сумісництвом
головнимнауковимспівробіт-
никомМиронівськогоінститу-
тупшеницііменіВ.М.Ремесла
НААН.Викладаєдисципліни:
агроекологія, екологічна се-
лекція, екологічний захист
агроекосистем, біологічний

захистагроекосистем,осно-
ви аграрного виробництва,
основи наукової діяльності,
збалансованевикористання
земельнихресурсів,а також
основи екології та безпеки
життєдіяльності.
Учений є автором по-

над250-тинауковихпраць,
3-х монографій і 1-го на-
вчального посібника. Під
йогокерівництвомзахищено
8кандидатськихдисертацій.
ПрофесорВ.І. Дубовий,

очолюючиу2003–2006рр.
Миронівський науково-до-
слідний інститут селекції
інасінництвапшениці,вия-
вивсебевидатниморганіза-
торомнаукиіавторитетним
ученим.Нинівін—талано-
витий педагог, який уміло
поєднуєусвоїхлекціяхгли-
бокізнанняпредметаіпрак-
тикуйогозастосування.
СвійювілейВолодимир

Івановичзустрічаєурозквіті
професійнихіжиттєвихсил.
Високаміравідповідальнос-
ті,масштабністьмислення,
невпинний дослідницький
пошук, цілеспрямованість,
любов до людей і відда-
ність своїй справі — ось
далеко не повний перелік
йогоякостей.Вінєвзірцем
дляколег,мудримідобрим
наставникомдлястудентів.
Щиро вітаємо Володи-

мира Івановича зювілеєм
ібажаємоміцногоздоров’я,
невтомногожиттєлюбства,
прихильностіфортуни,бла-
гополуччя та нових успіхів
наблаго вітчизняної науки
іосвіти!

А.С. Даниленко, 
академік НААН

Відомому вченому в га-
лузі фітотронії, селекції
інасінництва,докторусіль-
ськогосподарських наук,
професору Володимиру
ІвановичуДубовому випо-
внилося60років.
Народився Володимир

Іванович28серпня1956р.
в с. Карпівці Чуднівського
р-ну Житомирської обл.
Після закінчення в 1978 p.
агрономічногофакультету
Білоцерківського сільсько-
господарського інституту
бувпризначенийнароботу
в Миронівський науково-
дослідний інститут селекції
і насінництва пшениці, де
пройшовшлях від молод-
шогонауковогоспівробітни-
ка до директора інституту.
Під керівництвом академі-
каВ.М.Ремесла захистив
у1990р.кандидатськудисер-
тацію зі спеціальності «се-
лекція і насінництво» на
тему: «Особенности выра-
щивания пшеницы в усло-
виях искусственного кли-
мата с целью ускорения
селекционногопроцесса».
 Докторську дисертацію

зі спеціальності «агрофізи-
ка»натему:«Основыресур-
сосберегающих технологий
вфитотронно-селекционных
комплексах» Володимир
Івановичзахистиву2000р.
уРосійськійФедераціїчерез
відсутністьнатойчастакої
спецрадивУкраїні.У2003р.
післяпроведеннянострифі-
кації отримав дипломдок-
торасільськогосподарських
наук в Україні зі спеціаль-
ності «екологія»в Інституті
агроекологіїібіотехнології.
Основними науковими

інтересамиВ.І.Дубового є
розробка технології виро-
щування зернових колосо-
вихкультурурегульованих

В.І. ДубоВому — 60


