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Ювілеї

лягли в основу залучення 
в землеробство нетради-
ційних видів агрохімікатів та 
розроблення технологій ви-
робництва нового покоління 
органо-мінеральних біоак-
тивних добрив. Українську 
модель біологізації Е.Г. Дего-
дюк впроваджував в Іспанії, 
Азербайджані, пропагував 
в Японії (після катастрофи 
на АЕС Фукусіми), в Угорщи-
ні і Казахстані. Нині він пра-
цює над розробкою сучасної 
відновлювальної системи 
землеробства та адаптаці-
єю органічного виробництва 
продуктів рослинництва 
до умов України.

Його перу належить понад 
280 наукових праць, а також 
історико-художні книги із се-
рії «Наш рідний Край» (2005, 
2007). Під його керівництвом 
захищено 11 кандидатських 
дисертацій.

За активну наукову діяль-
ність Е.Г. Дегодюка нагоро-
джено почесними відзнака-
ми НААН, Мінагрополітики 
та ННЦ «ІЗ НААН», орде-
ном св. Володимира, орде-
ном Богдана Хмельницько-
го, орденом «Рицарський 
хрест з короною за заслуги» 
(ЄАПН), медалями та почес-
ними грамотами.

Уся наукова громадськість 
щиро вітає Едуарда Григорови-
ча Дегодюка з ювілеєм і зичить 
міцного козацького здоров’я, 
наснаги, здійснення творчих 
задумів, щастя і благополуччя 
в родині та в Україні, на бла-
го якої спрямована діяльність 
вченого.

В.Ф. Камінський, 
директор ННЦ 

«Інститут 
землеробства НААН»,  

член-кореспондент НААН

Відомому вченому в галу-
зі агрохімії, землеробства та 
екології, доктору сільськогос-
подарських наук, професо-
ру, академіку Європейської 
академії природничих наук, 
члену-кореспонденту Україн-
ської екологічної академії 
наук, головному науковому 
співробітнику відділу агро-
хімії ННЦ «Інститут земле-
робства НААН» Едуарду 
Григоровичу Дегодюку  ви-
повнилося 80 років.

Народився Е.Г. Дегодюк 
21 липня 1935 р. на Сло-
божанщині у с. Бородіно 
Чернянського району Бєл-
городської області. 1963 р. 
закінчив Харківський сіль-
ськогосподарський інститут 
ім. В.В. Докучаєва, де одержав 
спеціальність ученого-агроно-
ма ґрунтознавця-агрохіміка. 
Пра  цював на Сумській дер-
жавній сільськогосподарській 
дослідній станції старшим 
науковим співробітником. 
З 1964 по 1969 р. Е.Г. Дего-
дюк — старший агроном з хі-
мізації і добрив в агровідділі 
Сумського обласного управ-
ління сільського господар-
ства. У 1969 – 1971  рр. — він 
ас пірант лабораторії системи 
добрив УкрНДІ землеробства. 
Після закінчення аспірантури 
працював в інституті на посаді 
старшого лаборанта, потім — 
молодшого, старшого на-
укового співробітника. З 1981 
по 1985  р. Е.Г. Дегодюк — за-
відувач лабораторії органічних 
добрив, у 1985 – 2000 рр. — за-
відувач лабораторії агрохімії, 
а згодом — відділу агрохімії 
і фізіології рослин. З 2000 р. 
і донині — головний науковий 
співробітник відділу агрохімії 
ННЦ «ІЗ НААН».

У 1974 р. він захистив канди-
датську, а в 1990 р. — доктор-
ську дисертації, звання профе-

сора йому присвоєно в 1994 р.
Наукову діяльність Е.Г. Де-

годюк розпочав з вивчення 
ефективності рідкого гною 
і продуктів його перероб-
ки на свинокомплексах. За 
його участі опубліковано 
перші в Україні монографії, 
рекомендації та нормативи  
застосування органічних від-
ходів як удобрення, моногра-
фії з екологічним напрямом 
в агрохімії: «Екологічні осно-
ви використання добрив» 
(1988), «Вирощування еко-
логічно чистої продукції рос-
линництва» (1992), «Озерні 
сапропелі України» (1996).

Тривала педагогічна ді-
яльність (за сумісництвом) 
в 1994 – 2007  рр. на посаді 
професора в Національно-
му аграрному університеті 
(нині — НУБіП України) та 
Агроекологічному універси-
теті в 2004 – 2005  рр. (м. Жи-
томир) сприяла створенню 
монографії (разом з С.Е. Де-
годюком) «Еколого-техноген-
на безпека України» (2006).

Значний внесок зробив  
Е.Г. Дегодюк в еколого-пра-
вові та агрохімічні основи мі-
нерального живлення рослин 
у сучасному землеробстві.

Новаторські ідеї вченого 

Е.Г. ДЕГоДюку — 80


