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Ювілеї

В.П. ПАТИЦІ — 70

10 вересня 2016 р. ви-
повнилося 70 років відо-
мому вченому в галузі мі-
кробіології, агроекології та 
біотехнології, доктору біо-
логічних наук, професору, 
академіку НААН, завідувачу 
відділу фітопатогенних бак-
терій інституту мікробіології 
і вірусології імені Д.К. Забо-
лотного НАН України Воло-
димиру Пилиповичу Патиці.

В.П. Патика народився в 
с. Мала Маньківка на Чер-
кащині в селянській родині. 
Після закінчення школи-інтер-
нату в с. Шевченкове Звени-
городського р-ну Черкаської 
обл. він вступив до хімічного 
факультету Київського націо-
нального університету імені 
Тараса Шевченка, де отри-
мав вищу освіту за спеціаль-
ністю «хімія природних спо-
лук» (1964–1969 рр.).

Упродовж 1971–1980 рр.  
Володимир Пилипович про-
йшов шлях від лаборанта 
до старшого наукового спів-
робітника Українського на-
уково-дослідного інституту 
сільськогосподарської мікро-
біології (м. Чернігів). Закінчив 
аспірантуру, захистив канди-
датську дисертацію у Всесо-
юзному науково-дослідному 
інституті сільськогосподар-
ської мікробіології (м. Ленін-
град) на тему: «Изучение 
фитотоксических свойств 
некоторых почвенных ми-
кроорганизмов» і в 1975 р. 
отримав науковий ступінь 
кандидата біологічних наук.

Згодом В.П. Патика очо-
лював відділ ґрунтової мікро-
біології південної зони СРСР 
(1982–1992 рр.), Кримський 
філіал ґрунтової мікробіоло-
гії інституту землеробства 
УААН (1992–1997 рр.). 

У 1992 р. Володимир Пи-
липович в інституті мікро-
біології і вірусології імені 

Д.К. Заболотного захистив 
докторську дисертацію на 
тему: «Роль азотфіксуючих 
мікроорганізмів у підвищен-
ні продуктивності сільсько-
господарських рослин». 
У 1993 р. його було обрано 
членом-кореспондентом, а 
1995 р. — дійсним членом 
(академіком) Української 
академії аграрних наук зі 
спеціальності сільськогоспо-
дарська мікробіологія.

У 1997–2000 рр. В.П. Па-
тика працював директором 
інституту сільськогосподар-
ської мікробіології УААН 
(м. Чернігів), згодом — ди-
ректором інституту агроеко-
логії та біотехнології УААН 
(2000–2005 рр.).

З 2006 р. він завідувач 
відділу фітопатогенних бак-
терій інституту мікробіології 
і вірусології імені Д.К. Забо-
лотного НАН України.

Наукові інтереси В.П. Па-
тики широкі й різнобічні. За-
гальне визнання отримали 
його роботи з таких актуаль-
них питань, як дослідження 
взаємовідносин ґрунтових 
мікроорганізмів із сільсько-
господарськими рослинами; 
мікробіологічні методи за-
хисту рослин від шкідливих 
комах і гризунів; селекція 

рослин на підвищення азот-
фіксувального потенціалу; 
застосування мікробіологіч-
них препаратів в інтегрова-
них технологіях вирощування 
екологічно безпечної сіль-
ськогосподарської продукції 
тощо.

В.П. Патика є лауреатом 
Державної премії України в 
галузі науки і техніки (2005 р.),  
премії Національної акаде-
мії аграрних наук «За ви-
датні досягнення у аграрній 
науці» (2015 р.), лауреатом 
нагороди Ярослава Муд-
рого в галузі науки і тех-
ніки Академії наук Вищої 
школи України (2005 р.), 
премії імені Д.К. Заболот-
ного НАН України (2005 р.).  
За вагомий особистий внесок 
у розвиток вітчизняної нау-
ки, зміцнення науково-тех-
нічного потенціалу України, 
багаторічну сумлінну працю 
та високий професіоналізм 
Володимиру Пилиповичу 
присвоєно почесне звання 
«Заслужений діяч науки і тех-
ніки України» (2013 р.). 

Володимир Пилипович — 
автор понад 725-ти наукових 
праць, низки оглядів, про-
блемних статей, 21-ї колек-
тивної монографії, одержав 
44 патенти і авторські свідо-
цтва. Під його керівництвом 
підготовлено 13 докторів і 
17 кандидатів наук. 

Щиро вітаємо Володими-
ра Пилиповича з ювілеєм, 
бажаємо доброго здоров’я, 
миру і злагоди, плідної пра-
ці та нових наукових здо-
бутків.
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