
86 2018, №7 (784)Вісник аграрної науки

 
Ювілеї

з них 2 монографії, 6 розді-
лів у монографіях, 6 робіт 
із методології і методики 
польових досліджень, 11 
авторських свідоцтв на ви-
находи. Зокрема, Анатолій 
Митрофанович одержав ав-
торське свідоцтво на спосіб 
підвищення ефективності за-
своєння вологи опадів росли-
нами протягом вегетаційного 
періоду.

Маючи широкий світогляд  
і знання аграрної історії 
А.М. Ма лієнко опублікував 
12 статей і 3 монографії з 
питань аграрної політики та 
аграрного реформування в 
Україні, які отримали визнан-
ня широкого кола фахівців, 
зокрема аграрних економістів. 

Своїми знаннями Ана толій 
Митрофанович щедро ді-
литься з колегами, молодими 
вченими інституту та інших 
наукових установ в системі 
координації й підвищення 
кваліфікації.

 Під його керівництвом 
успішно захистили дисертації 
16 аспірантів.

Анатолій Митрофа но-
вич — доброзичлива, ввіч-
лива, інтелігентна людина, 
завжди відкрита до спілку-
вання.

Щиро вітаємо Анатолія 
Митрофановича з ювілеєм. 
Бажаємо міцного здоров’я, 
сімейного затишку, благопо-
луччя, невгасаючої енергії, 
нових ідей та оптимізму.

Колектив  
національного  

наукового центру 
«Інститут 

землеробства 
нААн»

Доктору сільськогосподар-
ських наук, професору, відомо-
му вченому-аграрію Малієнку 
Анатолію Мит ро фа новичу 
виповнилося 80 ро ків. Наро-
дився Анатолій Митрофанович 
20 лип ня 1938 р. у селі Попівка 
Калинівського р-ну (нині Ле-
тичівський) Вінницької обл., 
у сім’ї науковців-аграрників, 
працівників дослідної мережі 
інституту цукрових буряків, що 
певним чином визначило його 
подальшу долю.

Після закінчення у 1960 р.  
Уманського сільськогоспо-
дарського інституту А.М. Ма-
лієнко 4 роки працював 
на виробництві в системі 
Закарпатського садвинтресту 
на посаді агронома і керую-
чого відділком.

З 1964 р. й дотепер його  
діяльність пов’язана з інс-
ти тутом землеробства, де 
А.М. Ма лієнко пройшов шлях 
від аспіранта, молодшого на-
укового співробітника до за-
відувача лабораторії обробітку 
ґрунту і боротьби з бур’янами, 
головного наукового співро-
бітника. У 1971 р. захистив 
кандидатську дисертацію, а в 
1997 р. — докторську. Тема 
досліджень — наукові осно-
ви обробітку ґрунту і контролю 
забур’яненості посівів.

Володіючи англійською 
мовою (у 1971–1972 рр. за-
кінчив курси при Мос ковсь-
кому інституті іноземних 
мов), мав доступ до інфор-
маційних ресурсів світової 
науки. Завдяки цілеспрямо-
ваності, наполегливості, за-
цікавленості, допитливості, 
працелюбству, широкій і 
глибокій освіченості про-
тягом 30-ти років успішно 

здійснював координацію 
досліджень із проблем об-
робітку ґрунту і захисту від 
бур’янів у зонах Лісостепу й 
Полісся України. 

Під його керівництвом і 
за безпосередньою участю 
започатковано новітній на-
прям і розроблено теорію 
двофазного обробітку ґрун-
ту. ця теорія широко обгово-
рювалася на конференціях 
із проблем обробітку ґрунту 
і агрономічної фізики, зо-
крема з питань ущільнен-
ня ґрунту. Результати до-
сліджень представлені на 
міжнародних конференціях 
у Естонії (Таллін, 1992 р.),  
Данії (Альборг, 1994 р.), 
Польщі (Пулави, 1997 р. та 
Люблін, 2013 р.), на засідан-
ні агрономічної секції універ-
ситету Штату Айова, США 
(1995 р.). 1993 р. новий на-
прям обробітку ґрунту і його 
перспективи оцінювали україн- 
 ські вчені на конференції у 
Мелітополі (Запорізька обл.).

З питань обробітку ґрун-
ту і контролю забур’яненості 
А.М. Малієнко опублікував 
близько 250 наукових робіт, 

А.М. МАЛІЄНКу — 80


