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Ювілеї

університетами у Києві, Хар-
кові, Львові, інститутами зем-
леробства, водних  проблем 
і меліорації, агроекології і при-
родокористування, ґрунтознав-
ства і агрохімії НААН та ін.

Наукові праці М.Д. Во ло-
щу ка присвячені теоретич-
ним і прикладним проблемам 
ґрунтозахисної системи зем-
леробства, деградації ґрунтів 
і відновлення їхньої родючості. 
Ним розроблено моделі прог-
нозування ерозійних процесів, 
меліорації еродованих земель, 
положення щодо вилучення 
малопродуктивних земель з ін-
тенсивного обробітку на кон-
сервацію та створення еколо-
гічно стійких агроландшафтів.

М.Д. Волощук опублікував 
понад 350 наукових праць,  
у т.ч. 11 монографій, з них 6 — 
у співавторстві (англійською, 
німецькою та молдавською мо-
вами), понад 30 наукових ста-
тей у міжнародних збірниках, 
журналах, одержав 3 авторські 
свідоцтва і патенти.

Наукові та педагогічні здо-
бутки Мирослава Дмитровича 
оцінено урядовими та держав-
ними нагородами — лауреат 
Державної премії в галузі на-
уки і техніки Республіки Мол-
дова (1989), член товарис т ва 
агрохіміків та ґрунтознавців 
України, нагороджений ба-
гатьма медалями, дипломами, 
грамотами. 

Бажаємо Мирославу Дмит-
ровичу міцного здоров’я, 
успіхів у наукових пошуках 
та на педагогічній ниві, неви-
черпної життєвої енергії!

С.А. Балюк,
директор ННЦ  

«Інститут ґрунто-
знавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського»

15 серпня 2018 р. випов-
нюється 85  років Мирославу 
Дмитровичу Волощуку, ві-
домому вченому в галузі 
землеробства та меліорації 
еродованих земель, докто-
ру сільськогосподарських 
наук, професору, лауреату 
Державної премії в галузі 
науки і техніки Республіки 
Молдова, завідувачу кафед-
ри агрохімії і ґрунтознавства 
факультету природничих наук 
Прикарпатського національно-
го університету імені Василя 
Стефаника. 

Народився Мирослав Дмит- 
 рович 15 серпня 1933 р. у с. За- 
мулинці Коломийського р-ну 
івано-Франківської обл. 

У 1958 р. він закінчив Чер-
нівецький державний універ-
ситет імені Юрія Федьковича 
за спеціальністю «Фізико-гео-
граф» та «Географія ґрунтів».

У 1960 р. М.Д. Волощук 
вступив до аспі рантури при 
інституті ґрунтознавства 
і агрохімії імені М.О. Дімо 
(м. Кишинів, Рес публіка 
Молдова), у якому працював 
до  1992 р., пройшовши тру-
довий шлях від аспіранта до 
завідувача відділу захисту 
ґрунтів від ерозії. 

У 1966 р. М.Д. Волощук 
захистив кандидатську ди-
сертацію, у 1990 р. — док-
торську за темою «Наукові 
основи ґрунтозахисної ме-
ліорації еродованих земель 
(на прик ладі Молдови)». 
У 1995 р. Мирославу Дмит-
ровичу присвоєно вчене 
звання професора.

1992 р. М.Д. Волощук пе-
реїхав до України. У 1992 –  
1998 рр. він — завідувач ла бо- 
 раторії землеробства і охорони 
ґрунтів, водночас — заступник 

директора з наукової роботи 
інституту землеробства і тва-
ринництва Західного регіону 
УААН. 

Мирослав Дмитрович по-
єднував свою наукову діяль-
ність з педагогічною: з 1998  
по 2002 рр. він працював  
про фесором кафедри ка-
даст ру і земле впорядкування 
у Львівському державному 
аг рарному університеті (нині 
Львівський національний аг - 
рарний університет) та про-
фесором кафедри інже-
нерної геодезії і кадастру 
Національного університету 
«Львівська політехніка». 

З 2002 р. М.Д. Волощук 
очолює кафед ру агрохі-
мії і ґрунтознавства фа-
культету природничих наук 
Прикарпатського національ-
ного університету імені Ва си-
ля Стефаника. Водночас він 
обій мав посаду проректора 
з нау кової роботи і міжнарод-
них зв’язків інституту управ- 
ління природними ресурса-
ми (м. Ко ломия). За його іні-
ціативою налагодилися на-
уково-педагогічні контакти 
з національними аграрними 

М.Д. ВОЛОщУКУ — 85


