
80 листопад 2017 р.Вісник аграрної науки

 
Ювілеї

документів на винаходи, 
був постійним експонентом 
найважливіших виставок, які 
проводили в Україні.

іван Павлович Масло — 
автор і співавтор 155-ти на-
укових праць, з яких 10 моно-
графій та книг, 48 винаходів. 
Він був членом редакційних 
колегій ряду провідних аграр-
них журналів, створив і був 
лідером наукової школи з ме-
ханізації захисту рослин, під-
готував 10 кандидатів техніч-
них наук. Плідно поєднував 
наукову працю з педагогіч-
ною, упродовж багатьох років 
читав лекції в університеті.

У 1990 р. і.П. Масло був 
обраний членом-кореспон-
дентом УААН, а 1997 р. — 
дійсним членом Академії інже-
нерних наук України. У цьому 
самому році йому присвоєно 
вчене звання професора. 

Заслуги і.П. Масла відзна-
чено медалями та диплома-
ми ВДНГ СРСР та УРСР, він 
одним із перших став лауре-
атом премії УААН «За видатні 
досягнення в науці». У 1997 р.  
йому було присвоєно почес-
не звання «Заслужений пра-
цівник сільського господар-
ства України», а в 2000 р. він 
став лауреатом державної 
премії України в галузі науки 
і техніки.

Світлу пам’ять про і.П. Мас - 
ла зберігають усі, хто пліч-
о-пліч працював з ним упро-
довж багатьох років.
Відділення землеробства, 

меліорації та механізації 
НААН ННЦ 

«Інститут механізації та 
електрифікації сільського 

господарства»

Виповнилося 80 років від 
дня народження члена-ко-
респондента УААН, колиш-
нього директора інституту 
механізації та електрифіка-
ції сільського господарства 
УААН і.П. Масла.

Народився іван Павлович 
5 листопада 1937 р. в с. По-
гре би на Черкащині. Після 
закінчення у 1960 р. факуль-
тету механізації сільського 
господарства Української 
сільськогосподарської ака-
демії (нині Національний уні-
верситет біоресурсів і при-
родокористування Украї ни)  
працював на посадах інже-
нера-контролера, заві ду вача 
ремонтної майстерні, голов-
ного інженера Мань  ківської 
РТС Черкаської області, пев-
ний час очолював Кононівське 
відділення «Сільгосптехніка» 
Драбівського району Черка-
ської області.

У 1965–1968 рр. і.П. Мас-
ло навчався в аспірантурі 
Україн ського науково-дослід - 
ного інституту механізації та 
електрифікації сільського гос-
подарства, де згодом захис-
тив кандидатську ди сертацію 
за спеціальністю «Механізація 
сільськогосподарського ви-
робництва». Після закінчен-
ня аспірантури працював у 
цьому інституті на посадах 
молодшого, старшого науко-
вого співробітника, заві дувача 
лабораторії, заступника ди-
ректора з наукової роботи. 
У 1979 –2000 рр. очолював 
інститут механізації та елек-
трифікації сільського госпо-
дарства УААН, який у 2000 р.  
отримав статус Націона ль-
ного наукового центру.

і.П. Масло — відомий в Ук-
раї ні вчений у галузі аграр-
ної інженерії. Під його ке-
рівництвом інститут зробив 
вагомий внесок у розвиток 
механізованих технологій ви-
рощування і збирання сіль-
ськогосподарських культур 
та теорії і практики створення 
нових сільськогосподарських 
машин і механізмів.

і.П. Масло був одним 
з ініціаторів і розробників 
«Національної програми 
виробництва технологіч-
них комплексів машин і об-
ладнання для сільського 
господарства, харчової та 
переробної промисловості», 
згідно з якою машинобудів-
ним комплексом України 
було започатковано виробни-
цтво широкої номенклатури 
ґрунтообробних знарядь, до-
сконалішої техніки для вне-
сення добрив, сівби сільсько-
господарських культур та 
захисту рослин, збирання та 
післязбиральної обробки зер-
на, вирощування картоплі, 
кормових і цукрових буряків. 
інститут щороку отримував 
близько 50-ти охоронних 
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