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Ювілеї 

МАЛЯРЧУКУ МИКОЛІ ПЕТРОВИЧУ – 70 
 
 

 
 
9 квітня 2019 року виповнилося 70 років відомо-

му вченому в галузі зрошуваного землеробства та 
сільськогосподарських меліорацій, головному нау-
ковому співробітнику відділу зрошуваного земле-
робства Інституту зрошуваного землеробства Наці-
ональної академії аграрних наук України, доктору 
сільськогосподарських наук, старшому науковому 
співробітнику Малярчуку Миколі Петровичу. 

Народився він 9 квітня 1949 року в с. Попелі 
Дрогобицького району Львівської області. У 1966–
1968 роках навчався в Бехтерському сільськогос-
подарському технікумі. У 1968–1970 роки проходив 
службу в лавах Радянської Армії. 

Після закінчення в лютому 1971 року Бехтерсько-
го сільськогосподарського технікуму розпочав свою 
трудову діяльність на посаді старшого лаборанта 
відділу зрошуваного землеробства Українського 
науково-дослідного інституту зрошуваного землероб- 
 

ства. З 1973 по 1978 рік навчався в Херсонському 
сільськогосподарському інституті імені О.Д. Цюрупи. 
У 1979 році вступив до заочної аспірантури при інсти-
туті зі спеціальності «Меліорація і зрошуване земле-
робство». Із січня 1979 року працював молодшим 
науковим співробітником, з липня 1989 року – стар-
шим науковим співробітником. 

У 1986 році захистив кандидатську дисертацій-
ну роботу з питань обробітку ґрунту під кукурудзу в 
південному Степу України. 

З липня 1989 року працював на посаді завіду-
вача лабораторії обробітку ґрунту і боротьби з 
бур’янами. Із червня 1995 року – завідувач відділу 
землеробства. З лютого 1998 року – заступник 
директора з наукового забезпечення АПВ 
Херсонської області. З березня 2004 року – заві-
дувач відділу апробації наукових розробок із 
виконанням обов’язків заступника директора 
інституту, заступник керівника Херсонського регі-
онального центру. 

У 2006 році Микола Петрович захистив доктор-
ську дисертацію. 

Із жовтня 2009 року призначений завідувачем від-
ділу зрошуваного землеробства, із січня 2012 року – 
заступником директора з науково-інноваційної діяль-
ності; з 2016 року й дотепер є головним науковим 
співробітником відділу зрошуваного землеробства. 

За період наукової діяльності ним опубліковано 
близько 300 наукових праць. Він є автором 16 моно-
графій та 15 авторських свідоцтв і патентів. 

Під його керівництвом захищено одну доктор-
ську та три кандидатські дисертації. 

У 2009 році нагороджений Почесною грамотою 
Національної академії аграрних наук України, у 
2014 році – Почесною відзнакою Національної 
академії аграрних наук України. У 2018 році одер-
жав Грамоту Херсонської обласної ради, неодно-
разово відзначений грамотами Херсонської облас-
ної державної адміністрації та Департаменту агро-
промислового розвитку Херсонської обласної дер-
жавної адміністрації. 

Щиро вітаємо ювіляра! Бажаємо міцного здо-
ров’я, довголіття, невичерпаної життєвої енергії, 
високої працездатності на благо вітчизняної науки, 
творчої наснаги, реалізації дослідницьких ідей і 
задумів, примноження наукових звершень, високо-
якісних сталих урожаїв, а також процвітання, сум-
лінних і відповідальних аспірантів та докторантів.  
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