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15 липня 2020 року виповнилось 70 років від дня 
народження Куц Галини Марківни, провідного нау-
кового співробітника лабораторії аналітичних дослі-
джень Інституту зрошуваного землеробства НААН, 
кандидата сільськогосподарських наук.

Народилася Галина Марківна 15 липня 1950 року 
в зерно-радгоспі Чистовський Булаївського району 
Північно-Казахстанської області в працьовитій бага-
тодітній сім’ї робітничого.

У Казахстані пройшло все дитинство та юність 
Галини Марківні. Там же вона закінчила середню 
школу в 1967 році. З вересня 1967 по квітень 1969 р. 
працювала лаборантом в кабінеті біології Чисто-
вської середньої школи.

В 1969 році сім’я переїхала з Казахстану в 
Україну на Херсонщину для постійного прожи-
вання. Так, з 1969 по 1972 рр. Г.М. Куц працювала 
робітницею садово-виноградної бригади радгоспу 
«Південний» Голопристанського району Херсон-
ської області. Паралельно вона навчалася заочно 
в Омському сільськогосподарському інституті 
на агрономічному факультеті за спеціальністю  
«Плодоовочівництво».

В Українському науково-дослідному інституту 
зрошуваного землеробства Галина Марківна роз-

почала свою діяльність в 1972 році з посади лабо-
ранта у відділі агрохімії. 

Після закінчення інституту у 1974 році вона була 
переведена на посаду молодшого наукового співро-
бітника в лабораторію технології зерна та масових 
аналізів. 

Робота колективу, в якому працювала Галина 
Марківна, сприяла розвитку селекційної роботи в 
Інституті, а особливо селекції пшениці озимої, куку-
рудзи, багаторічних трав та інших. Вона приймала 
участь у виконанні багатьох наукових програм на 
основі експериментальних досліджень для удо-
сконалення технологій вирощування сільськогос-
подарських культур на зрошуваних землях. Згодом, 
Г.М. Куц займала посаду наукового (з 1976 р.), а 
потім старшого наукового співробітника цієї ж лабо-
раторії (з 1996 р.).

У 2004 році вона успішно захистила кандидат-
ську дисертацію на тему: «Агроекологічне обґрун-
тування вирощування томатів у ланці зрошуваної 
зерно-овочевої сівозміни» за спеціальністю «Рос-
линництво» під науковим керівництвом доктора 
сільськогосподарських наук, професора Гамаюно-
вої Валентини Василівни. 

Так, у 2004 року Куц Г.М. була призначена на 
посаду завідувача лабораторії аналітичних дослі-
джень, як відповідальна, ініціативна й талановита 
людина з творчим поглядом на життя. 

Галина Марківна є надзвичайно працьовитою, 
чуйною людиною, опорою для своїх колег і близьких, 
має доброту та душевність, виключну людяність. 
Тому, у 2009 році її було обрано головою профспіл-
кового комітету Інституту, який вона очолює і зараз.

Куц Г.М. співавтор багатьох патентів на наукові 
винаходи та авторських свідоцтв на сорти сільсько-
господарських культур, наукових праць.

З 2018 року і по теперішній час Галина Марківна 
працює на посаді провідного наукового співробітника.

Куц Г.М. була нагороджена Почесною відзнакою 
НААН, Почесною грамотою НААН, Почесною грамо-
тою Департаменту агропромислового розвитку Хер-
сонської ОДА, Грамотою Управління освіти і науки 
Херсонської обласної державної адміністрації та 
неодноразово грамотами Інституту. 

Щиро вітаємо ювіляра, бажаємо міцного здоров’я, 
довголіття, невичерпаної життєвої енергії, процві-
тання, реалізації всіх задумів і всього самого найкра-
щого на довгі літа.

КУЦ ГАЛИНІ МАРКІВНІ – 70 років!
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