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Привітання

ПРИЩЕПО МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧУ – 75 РОКІВ!

28 листопада 2020 року виповнюється 75 років 
від дня народження Прищепо Миколи Миколайо-
вича, старшого наукового співробітника відділу 
первинного та елітного насінництва Інституту зро-
шуваного землеробства НААН, кандидату сільсько-
господарських наук, старшому науковому співробіт-
нику. Загальний стаж трудової діяльності в науковій 
установі становить 36 років!

Микола Миколайович – провідний вчений в галузі 
рослинництва, агрохімії, захисту рослин та насінни-
цтва. Він має наукові розробки з питань ефектив-
ного використання добрив, хімічних засобів захисту 
рослин, оптимізації технологій вирощування осно-
вних сільськогосподарських культур, вирішення 
актуальних наукових і практичних проблем раціо-
нального використання природного потенціалу Пів-
денного Степу України. 

В його повсякденній роботі значна увага приді-
ляється проведенню наукових досліджень з науко-
вого обґрунтування заходів боротьби з бур’янами, 
шкідниками та збудниками хвороб сільськогоспо-
дарських культур.

В 1984 р. Прищепо Микола Миколайович закін-
чив аспірантуру в Тимірязєвській сільськогосподар-
ській академії. В цьому ж році розпочав трудову 
діяльність в Українському НДІЗЗ на посаді стар-
шого наукового співробітника лабораторії боротьби 
з багаторічними та однорічними бур’янами. 

В 1985 р. Микола Миколайович захистив кан-
дидатську дисертацію на тему «Способи боротьби 
з берізкою польовою в посівах люцерни на Півдні 
України». В 1995 р. рішенням ВАК України йому 

було присвоєне вчене звання «Старший науковий 
співробітник». З 1999 р. переведений на посаду 
старшого наукового співробітника лабораторії еко-
номіки та математичного моделювання. З квітня 
2003 р. по теперішній час працює старшим науко-
вим співробітником відділу первинного та елітного 
насінництва Інституту зрошуваного землеробства 
НААН.

Крім наукової роботи в коло наукових інтер-
есів Миколи Миколайовича входить значний обсяг 
роботи з вирощування добазового, базового та 
сертифікованого насіннєвого матеріалу основних 
сільськогосподарських культур, а також надання 
за цим напрямом методичної та практичної допо-
моги дослідним господарствам Інституту. Він разом 
зі своїм підрозділом узгоджує і доводить плани з 
виробництва та реалізації насіння, розміщення посі-
вів у полях сівозмін, регулярно оцінює стан насін-
ницьких посівів, культуру землеробства та рівень 
сортової агротехніки, бере участь у сортових про-
полках, проведенні апробації посівів, проводить 
активну співпрацю з інститутами-оригінаторами 
системи Національної академії аграрних наук Укра-
їни – Селекційно-генетичним інститутом, Прикар-
патською дослідною станцією, Веселоподільською 
дослідно-селекційною станцією, Інститутом карто-
плярства, Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, 
проводить роботу з укладення ліцензійних дого-
ворів на виробництво елітного та репродукційного 
насіння, оригінатором яких є ІЗЗ НААН.

З питань насінництва, рослинництва, зрошува-
ного землеробства ним опубліковано понад 90 нау-
кових праць, одержано в співавторстві 8 патентів 
на корисну модель та авторське свідоцтво на сорт 
буркуну білого однорічного Південний.

М.М. Прищепо користується заслуженим авто-
ритетом серед науковців, аспірантів, керівників і 
спеціалістів агропромислового виробництва. За 
багаторічну наукову діяльність він був нагородже-
ний Почесною грамотою Херсонського міського 
голови (2017 р.); Подякою Херсонської обласної 
ради (2014 р.), грамотою Херсонського облуправ-
ління водних ресурсів (2018 р.), грамотою Півден-
ного наукового центру (2016 р.), неодноразово 
відзначений Грамотами Департаменту агропромис-
лового розвитку Херсонської ОДА, Інституту зрошу-
ваного землеробства НААН та багатьма іншими.

Колектив Інституту зрошуваного землеробства 
НААН від щирого серця вітає Миколу Миколайо-
вича з Ювілеєм та бажає міцного здоров'я, щастя, 
невичерпної життєвої енергії, родинного затишку, 
благополуччя, нових творчих звершень і вагомих 
наукових здобутків!


