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Ювілей

є членом спеціалізованої 
вченої ради для захисту 
дисертацій на здобуття на-
укового ступеня доктора 
(кандидата) наук за спеці-
альностями 06.01.03 (агро-
ґрунтознавство й агрофізи-
ка) та 06.01.04 (агрохімія)  в 
Національному університеті 
біоресурсів і природокорис-
тування України.

За плідну наукову робо-
ту, активну роботу з упро-
вадження інновацій в агро-
промислове виробництво 
він нагороджений Почесною 
грамотою Рівненської облас-
ної ради (2004), Почесними 
грамотами УААН (2006, 
2012), «Знаком Пошани» 
Мініс терст ва аграрної політи-
ки України (2006), Почесною 
грамотою Рівненської обл-
держадміністрації (2006), 
Почесною відзнакою УААН 
(2007), Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України 
(2007). У 2009 р. йому при-
своєно почесне звання «За-
служений діяч науки і техніки 
України», у 2016 р. його на-
городжено відзнакою Пре-
зидента України – ювілейною 
медаллю «25 років незалеж-
ності України».

Щиро вітаємо ювіляра і 
бажаємо йому щедрої життє-
вої ниви на довгі роки, добро-
го здоров’я, щастя, родинно-
го благополуччя і достатку, 
творчого натхнення і наснаги 
для нових здобутків!

Відділення  наукового 
забезпечення інновацій-

ного розвитку НААН 
Інститут сільського 

господарства Західного 
Полісся НААН

Відомому вченому-агро-
хіміку, директору інституту 
сільського господарства За-
хідного Полісся НААН,  док-
тору сільськогосподарських 
наук, професору, члену-корес-
понденту НААН Володимиру 
Мефодійовичу Польовому ви-
повнилося 60 років.

Народився Володимир 
Мефо дійович 22 червня 
1957 р. у с. Траулин Шепе-
тівсь   кого р-ну Хмельницької 
обл. У 1980 р. закінчив Ку-
бансь кий сільськогосподар-
ський інститут, де одержав 
професію вченого-агронома. 
Працював у колгоспі голов-
ним агрономом. 

З 1986 до 1998 р. В. М. По-
льовий очолював Рівненську 
обласну проектно-пошукову 
станцію хімізації сільського гос-
подарства. Як член обласної 
комісії з ліквідації наслідків ава-
рії на ЧАЕС він брав участь у 
моніторингу радіаційної ситуа-
ції на території Рівненської обл.

З 1998 р. В.М. Польовий 
очолює інститут сільсько-
го господарства Західного 
Полісся НААН, є  керівником 
центру наукового забезпе-
чення АПВ Рівненської обл.

У 1990 р. В.М.  Польовий 
захистив кандидатську дисер-
тацію, у 2006 р. — докторську. 
У 2007 р. В.М. По льового об-
рано членом-кореспонден-
том НААН, а в 2008 р. йому 
присвоєно вчене звання про-
фесора.

За результатами науково-
дослідної роботи ним  на-
уково обґрунтовано напрями 
інтенсифікації польового тра-
восіяння в умовах Західного 
Лісостепу України, зроблено 
оцінку рівнів динаміки про-
дуктивності орних земель 

північно-західного регіону 
України,  розроблено нові 
методичні підходи щодо про-
ведення агроекологічного 
моніторингу сільськогоспо-
дарських угідь, оцінено ево-
люційні зміни агрохімічних 
властивостей ґрунтів за три-
валого удобрення і вапну-
вання, розроблено комплекс 
ефективних заходів з віднов-
лення родючості деградова-
них ґрунтів, науково обґрун-
товано системи удобрення 
в сівозмінах. Значну увагу він 
приділяє запровадженню за-
ходів з адаптації землероб-
ства регіону до умов зміни 
клімату, а також ефективних 
інноваційних технологій ви-
рощування сільськогосподар-
ських культур.

 Результати досліджень 
ученого наведено в 165-ти 
наукових публікаціях.

В. М. Польовий успішно 
поєднує наукову діяльність 
з викладацькою, працюючи 
професором кафедри агро-
хімії, ґрунтознавства та зем-
леробства Національного 
університету водного гос-
подарства та природоко-
ристування (м. Рівне). Він 

в.М. пОЛьОвОМУ – 60


