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досліджень водно-сольово-
го режиму ґрунтів зони ае-
рації‚ результати яких дали 
можливість на новому ме-
тодичному рівні обґрунтува-
ти параметри регулювання 
ґрунтових режимів, розкри-
ти механізм формування та 
кількісно оцінити величину 
інфільтраційного живлення 
ґрунтових вод‚ дати нове ви-
значення терміну «капілярна 
кайма». Результати цих до-
сліджень стали складовою 
наукового обґрунтування 
проектів ііі черги Північно-
Кримського каналу, розвитку 
зрошення на Керченському 
півострові‚ а також розробки 
заходів щодо збереження 
заповідника «Асканія Нова» 
в умовах інтенсивного зро-
шення.

М.і. Ромащенко запро-
понував та теоретично об-
ґрунтував новий методич-
ний підхід до формування 
водозберігаючих еколо-
гічно безпечних режимів 

Доктору технічних наук, 
професору, академіку НААН, 
директору інституту вод-
них проблем і меліорації 
НААН Михайлу івановичу 
Ромащенку виповнилося 
70 років.

Народився Михайло іва-
нович 17 вересня 1948 р. 
у с. Шмати Недри гай лівсь-
кого р-ну Сумської обл. 
У 1974 р. закінчив геологіч-
ний факультет Київського 
державного університету 
ім. Тараса Шевченка за 
спеціальністю гідрогеоло-
гія і інженерна геологія, у 
1977 — аспірантуру цього 
самого університету.

З 1977 р. і донині М.і. Ро- 
 мащенко працює в Ук-
раїнському науково-дослідно-
му інституті гідротехніки і ме-
ліорації (з 2011 р. — інститут 
водних проблем і меліорації 
НААН), де пройшов шлях від 
молодшого наукового співро-
бітника до директора інсти-
туту. З березня по червень 

2011 р. — академік-секретар 
відділення землеробства, ме-
ліорації та механізації апара-
ту Президії НААН.

У 1981 р. він захистив кан-
дидатську дисертацію на тему 
«Исследование влагопере-
носа с целью регулирования 
режима капельного ороше-
ния садов», у 1995 р. — док-
торську дисертацію на 
тему «Совер  шенствование 
технологий и технических 
средств микроорошения 
сельскохозяйственных куль-
тур». У 1995 р. його обрано 
членом-кореспондентом, а у 
2002 р. — академіком НААН.

Наукова діяльність М.і. Ро - 
мащенка охопила велике 
коло питань із розв’язання 
актуальних проблем водно-
го господарства, гідротехніки 
та меліорації. Ним започат-
ковано новий науковий на-
прям — екологічно безпечне 
зрошення, запропоновано 
методику і виконано комп-
лекс експериментальних 
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зрошення‚ розробив науко-
ві та нормативно-методичні 
засади організації і веден-
ня еколого-меліоративного 
моніторингу зрошуваних зе-
мель, нову концепцію захис-
ту сільськогосподарських 
угідь і сільських населених 
пунктів від шкідливої дії вод. 
Результати досліджень ста-
ли складовою відповідних 
державних програм розвит-
ку водного господарства, 
меліорації земель, захис-
ту територій від шкідливої 
дії вод та отримали статус 
Законів України. Михайло 
іванович є одним із авторів 
Закону України «Про меліо-
рацію земель».

Особливе значення для 
подальшого розвитку зро-
шення в Україні мають 
роботи, виконані під керів-
ництвом М.і. Ромащенка, 
з теоретичного обґрунту-
вання, розробки та впрова-
дження в сільськогосподар-
ське виробництво новітніх 
технологій та засобів поли-
ву — краплинного зрошення 
та мікродощування.

За його ініціативи та під  
безпосереднім керівни-
цтвом започатковано й ус-
пішно розвивається новий 
для України напрям — за-
стосування мікрозрошення 
для поливу садово-паркових 
насаджень, декоративних і 
спортивних газонів. Тільки 
в Києві сучасними систе-
мами мікрозрошення осна-
щено парки ім. Т.Г. Шев-
ченка, Маріїнський, Міський 
сад, Хрещатий, Перемоги, 
Майдан Неза леж ності , 
ДЗГ «Фео фа нія», футбольні 
газони НСК «Олімпійський» 
та бази ФК «Динамо». За ак-
тивної участі М.і. Рома щен- 
ка побудовано футбольне 

поле стадіону «Дніпро-Аре-
на» (м. Дніпро).

У 2011–2012 рр. Ми хай-
ло іванович обґрунтував 
«Концепцію розвитку зро-
шення в Україні», яка пе-
редбачає доведення пло-
щі зрошуваних земель до 
3 млн га на основі залучен-
ня інвестиційних і кредитних 
ресурсів. цю концепцію по-
кладено в основу проекту 
національної «Стратегії від-
новлення зрошувальних та 
дренажних систем в Україні 
на період до 2030 року».

За активної участі Ми-
хайла івановича Рома  щенка 
запроваджено ефек тив  не  
функціонування На ціо наль-
ного центру з відновлення 
річок, який створено на 
базі іВПіМ НААН, як діє-
вого члена Європейського 
центру з відновлення річок 
(ECRR). За його ініціативи 
інститут став базовою орга-
нізацією «Глобальне Водне 
Партнерство — Україна» та 
оновив Національний комі-
тет Міжнародної комісії з 
іригації і дренажу. Ним запо-
чатковано проведення на-
ціональних політичних діа-
логів під егідою Мінприроди 
про водну політику, резуль-
татом яких має стати ре-
формування організаційної 
структури управління вод-
ними ресурсами України та 
розробка «Водної стратегії 
України».

М.і. Ромащенко є авто-
ром понад 500 наукових 
праць, у тому числі, понад 
20-ти книг, більше 30-ти 
нор мативно-методичних до-
кументів, 15-ти авторських 
свідоцтв та патентів, під 
його керівництвом захисти-
лися 2 доктори і 16 канди-
датів наук.

Учений веде плідну науко-
во-організаційну та громад-
ську діяльність. Є головою 
спеціалізованої вченої ради, 
головним редактором науко-
вого збірника «Меліорація 
і водне господарство», 
членом редколегії журна-
лів «Вісник аграрної на-
уки», «Водне господарство 
України», «Овощеводство» 
та ін.

М.і. Ромащенку при-
своєно почесне звання 
«Заслуженого діяча науки 
і техніки України» (1998), 
його нагороджено орде-
нами «За заслуги» ііі сту-
пеня (2009) та «Святого 
рівноапостольного князя 
Володимира Великого» 
(2017), Нагрудним знаком 
«Знак Пошани» Київського 
міського голови» (2001), 
По чесною грамотою Вер хов -
ної Ради України (2006), 
Почесними відзнаками Держ -
водгоспу України (2003) та 
Української академії аг-
рарних наук (2007), йому 
вручено «Знак пошани» 
Мінагрополітики України 
(2010), Почесний знак «Від-
мінник аграрної освіти та 
науки» (2009) і медаль 
Національної академії пе-
дагогічних наук України 
«Ушинського К.Д.» (2008).

Щиро вітаємо ювіляра, зи-
чимо міцного здоров’я, щас-
тя, нових науково-творчих та 
практичних звершень.

Президія
Національної академії

аграрних наук України,
колектив Інституту 

водних проблем  
і меліорації НААН


