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78 січень 2016 р.Вісник аграрної науки

«Сільськогосподарське маши-
нобудування», який створено 
в ТДАТУ за участі НАAН і МОН 
України. За поданням цього 
кластера Мелітопольський 
завод «Гідромаш» розпочав 
серійне виробництво низки 
знарядь, розроблених під без-
посереднім керівництвом вче-
ного.

З 2002 р. Володимир Тро-
химович є заступником го-
ловного редактора фахово-
го збірника наукових праць 
Таврійського державного агро-
технологічного університету, 
членом редакційної ради міжві-
домчого тематичного наукового 
збірника праць ННц «іМЕСГ», 
членом редакційної колегії на-
уково-виробничого журналу 
«Техніка і технології АПК». 

В.Т. Надикто бере активну 
участь у роботі спеціалізова-
них вчених рад із захисту док-
торських дисертаційних робіт 
в ННц «іМЕСГ» і Таврійському 
ДАТУ. Певний час він був екс-
пертом ВАК України.

В.Т. Надикто нагороджений 
відзнаками: «Знак Пошани» 
(Міністерства аграрної політи-
ки та продовольства України), 
«Відмінник аграрної освіти» I, 
II i III ступенів, медаллю «За 
розвиток Запорізького краю», 
орденом «За заслуги перед 
Запорізьким краєм».

Щиро й сердечно вітаємо 
Володимира Трохимовича 
з ювілеєм і зичимо йому здо-
ров’я, наснаги, успіхів у реаліза-
ції творчих ідей та задумів, опти-
мізму, щастя і всіляких гараздів!

Таврійський державний 
агротехнологічний  

університет 
Відділення  

землеробства, меліорації  
та механізації НААН

Відомому вченому в галузі 
механізації сільського госпо-
дарства, доктору технічних 
наук, професору, члену-корес-
понденту НААН, проректору 
з наукової роботи Таврійського 
державного агротехнологіч-
ного університету Надикту 
Володимиру Трохимовичу ви-
повнилося 60 років.

Народився ювіляр 2 січня 
1956 р. в с. Шауліно По чепсь-
кого району Брянської об-
ласті (Російська Федерація). 
Закінчив факультет механі-
зації сільського господарства 
Дніпропетровського сільсько-
господарського інституту. 
Пра цював на посаді стар-
шого інженера лабораторії 
механізації вирощування 
рицини Південного відділен-
ня УНДіМЕСГ (смт Якимівка 
Запорізької обл.), згодом —
на посадах молодшого, науко-
вого, старшого наукового спів-
робітника, а також завідувача 
відділу. У 1983 р. працював над 
розробкою механіко-технологіч-
них основ агрегатування прин-
ципово нових модульних енер-
готехнологічних засобів (МЕЗ) 
перемінного тягового класу 
на основі трактора тягово-енер-
гетичної концепції. Закінчив 
аспірантуру при Московському 
інституті інженерів сільсько-
господарського виробництва 
ім. В.П. Го рячкіна. У 1989 р. за-
хистив кандидатську дисерта-
цію. Згодом у 2001 р. захистив 
докторську дисертацію в ННц 
«іМЕСГ». 

У 2002 р. В.Т. Надикто пе-
рейшов на роботу до Тав-
рійської державної агротехніч-
ної академії (нині — Таврійський 
державний агротехнологічний 
університет, м. Мелітополь). 
У 2003 р. йому присвоєно вче-
не звання професора. З 2006 р. 

і донині працює проректором 
з наукової роботи, а також ви-
конує обов’язки завідувача ка-
федри машиновикористання 
в землеробстві.

Починаючи з 1996 р. Во ло-
димир Трохимович започат-
кував новий науковий напрям 
з розроблення наукових основ 
агрегатування фронтальних 
машин/знарядь. Також роз-
робив основи колійної та мос-
тової систем землеробства, 
впровадження яких розв’язує 
таку важливу проблему, як пе-
реущільнення ґрунту.

В.Т. Надикто опублікував 
понад 300 науково-методичних 
праць, серед яких 4 монографії, 
2 навчальних посібники, 45 ав-
торських свідоцтв й патентів 
на винаходи.

Під науковим керівництвом 
ученого захищено 3 кандидат-
ські дисертації.

З 1997 р. він є членом двох 
міжнародних наукових органі-
зацій: ISTRO (розв’язання про-
блем переущільнення ґрунту) 
і IAMFE (механізація наукових 
польових експериментів).

З 2010 р. В.Т. Надикто ви-
конує обов’язки голови міжна-
родного інноваційного кластера 

В.Т. НадикТу — 60


