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СУМЛІННА  ПРАЦЯ  І  ЇЇ  РЕЗУЛЬТАТИ 
 

(до 60-річчя Володимира Ілліча Чабана) 

Л. М. Скрипник, О. Ю. Подобед, С. П. Клявзо, кандидати сільськогосподарських наук 

Державна установа Інститут зернових культур НААН Україна  

 

22 вересня 2021 р. виповнилось 60 

років з дня народження Володимира Ілліча 

Чабана кандидата сільськогосподарських 

наук, старшого наукового співробітника, 

доцента, завідувача лабораторії родючості 

ґрунтів Державної установи Інститут 

зернових культур НААН України, з яких 

він 43 роки присвятив сумлінній науково-

виробничій діяльності. 

В. І. Чабан народився на Дніпро-

петровщині в с. Дмитрівка Нікопольського 

району. Батьки багато уваги приділяли 

вихованню сина, намагалися зробити так, 

щоб головними рисами його характеру були 

скромність, працьовитість, любов до землі, 

повага до старших, готовність допомагати 

людям.  

Першою сходинкою на шляху до 

майбутніх наукових здобутків був Дніпро-

петровський сільськогосподарський інсти-

тут. Після його закінчення у 1983 р. працю-

вав агрохіміком-ґрунтознавцем в Дніпро-

петровській зональній агрохімічній  лабора-

торії, потім була  служба у лавах збройних 

 

 
 

 

 

 
 

 

сил.   

З 1985 р.  життєва  стежина Володимира Ілліча тісно пов’язана з Всесоюзним науково 

дослідним інститутом кукурудзи (зараз Державна установа Інститут зернових культур 

НААН). 

У 1989 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Влияние удобрений на 

урожайность и качество зерна кукурузы при интенсивной технологии возделывания в 

условиях северной Степи УССР». Науково-дослідна робота і становлення Володимира Ілліча 

проходили під керівництвом академіка НААН та РАСГН В. С. Цикова і доктора 

сільськогосподарських наук А. Я. Гетьманця. Саме у відділі агрохімії (згодом лабораторія 

родючості ґрунтів), де він пройшов шлях від аспіранта до провідного наукового 

співробітника, в атмосфері творчої співпраці з кандидатами сільськогосподарських наук  

М. Г. Лютим, В .Т. Пашовою, В. Ю. Коваленком, М В. Гніненком, Л. М. Скрипник, 

С. П. Клявзо  тривало накопичення безцінного наукового досвіду та формування дослідника, 

досвідченого агрохіміка-ґрунознавця. Професійному зростанню сприяла і робота в 

Дніпропетровському державному аграрному університеті доцентом кафедри агрохімії (за 

сумісництвом), яку очолював професор І. І. Ярчук, а згодом кандидат сільськогосподарських 

наук О. Й. Геллер.  

У 2006 р. В. І. Чабана призначено завідувачем лабораторії родючості ґрунтів. Під його 

керівництвом наукові дослідження проводились за напрямами: моніторинг стану родючості 
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ґрунтів Степу, встановлення закономірностей впливу ґрунтоутворювальних і антропогенних 

факторів на їх агрохімічні властивості; оптимізація енергетично-речовинних процесів 

відновлення потенціалу ґрунту; удосконалення мінерального живлення рослин та зональних 

систем удобрення в сівозмінах степової зони; оцінка екологічного стану агроценозів зони 

Степу, закономірностей міграції біогенних елементів і токсикантів. Це  уможливило успішно 

реалізовувати фундаментальні, прикладні та короткотермінові прикладні наукові проекти в 

межах виконання державних Програм наукових досліджень НААН України «Родючість» 

(2006–2015 рр.); «Землеробство» (2011–2020 рр.); «Технології вирощування зернових 

культур» (2016 р.).  

Ефективне поєднання агрохімічних традицій та сучасних підходів у наукових 

дослідженнях, дозволили колективу лабораторії реалізувати фундаментальні наукові 

розробки такі, як: оптимізація мікроелементного живлення рослин та нормування вмісту 

мікроелементів в зернових культурах; система комплексного застосування мінеральних 

добрив та мікродобрив в землеробстві зони Степу; система стабілізації та відтворення 

родючості чорноземів Степу; технологія ефективного застосування добрив та екологічно 

безпечні системи удобрення в сівозміні; прогноз змін гумусного стану та поживного режиму 

чорноземів. Одержані результати досліджень покладено в основу розробки моделей 

формування функціональної стійкості агроекосистеми в умовах зміни клімату.  

В. І. Чабан входить до складу Вченої ради та науково-методичної ради з питань 

рослинництва і землеробства Державної установи Інститут зернових культур НААН, є 

членом редколегії наукового фахового видання науковий журнал «Зернові культури». За 

наказом МОН призначався головою Державної екзаменаційної комісії в Ерастівському 

коледжі імені Е. К. Бродського ДДАУ (2010–2012 рр.) та в Дніпропетровському державному 

аграрно-економічному університеті за напрямом 6.090101 – «Агрономія» освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (2016–2018 рр.). З 1986 р. є членом Громадської 

організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків». Науковий доробок 

Володимира Ілліча включає наукові праці (313), монографії (10), патенти на корисну модель 

(5), авторські свідоцтва (2).  

За трудові досягнення ювіляр нагороджений грамотами Головного управління 

сільського господарства і продовольства Дніпропетровської облдержадміністрації (2005 р.), 

дирекції Інституту (2005 р.), трудовою відзнакою Міністерства агропромислового комплексу 

«Знак пошани» (2009 р.). 

Запорукою творчих наукових здобутків Володимира Ілліча були і залишаються над-

звичайна відповідальність, висока працездатність, виняткова вимогливість до себе, принци-

повість і мужність відстояти свою думку В його особі ми маємо приклад  відповідального 

ставлення до службових обов’язків. Він успішний і ерудований керівник, доброзичливий, 

ввічливий, співчутливий, користується повагою серед колег. Честь, совість, порядність, 

справедливість – основні риси його особистості.  

 

Трудовий колектив Державної установи Інститут зернових культур НААН щиро 

вітає Володимира Ілліча з ювілеєм, бажає міцного здоров’я, довголіття, благополуччя,   

творчої наснаги і вагомих здобутків на  науковій ниві.  


