
Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації

Провідний учений з питань ефективного використання зрошуваних земель 
та агротехніки зернових культур на Півдні України. В листопаді 2016 р. 
обрана членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук 
України, а з червня 2010 р. очолює Інститут зрошуваного землеробства 
НААН України.
За результатами наукової діяльності опублікувала понад 600 наукових 
праць, з яких 46 монографій, 39 авторських свідоцтв і патентів.  
Є автором 12 сортів рису та 8 сортів пшениці озимої.  
Підготувала 10 кандидатів наук. 
Нагороджена Почесною грамотою і медаллю Верховної Ради України, 
почесними грамотами Кабінету Міністрів України і Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, Почесною відзнакою Президії 
Національної аграрної академії наук України, орденом Петра Сагайдачного, 
почесними грамотами Херсонської обласної державної адміністрації 
та Херсонської обласної ради. 

Інститут зрошуваного землеробства НААН України є голов-
ною установою Центру наукового забезпечення агропромисло-
вого виробництва Херсонської області, до складу якого входять 
на укові установи і навчальні заклади, дослідні та базові госпо-
дарства мережі НААН України, НАН України, Мінагрополітики та 
продовольства України.

Історія установи розпочалася в 1889 р., зі створенням 
 Херсонського земського дослідного поля. З того часу херсон-
ські вчені проводили систематичні дослідження з питань степо-
вого землеробства. 

Сьогодні основними напрямами роботи Інституту зрошува-
ного землеробства є: розроблення та впровадження новітніх, 
адаптованих до посушливих умов зони Степу систем зрошуваного 
і неполивного землеробства; вдосконалення технологій вирощу-
вання сільськогосподарських культур, які забезпечують реалізацію 
генетично обумовлених рівнів продуктивності; створення висо-
копродуктивних конкурентоспроможних сортів та гібридів зерно-
вих, кормових, технічних і овочевих культур для умов зрошення; 
розроблення автоматизованих комп’ютерних програм плану-
вання та управління системами землеробства на зрошуваних 
землях; ведення первинного та елітного насінництва сортів і гібри-
дів сільськогосподарських культур з метою забезпечення товаро-
виробників насіннєвим матеріалом; інформаційно-консультативне 
забезпечення товаровиробників Південного регіону  України. 
Окремий напрям — підготовка наукових кадрів і підвищення квалі-
фікації фахівців сільського господарства (в Інституті функціонує ас-
пірантура за спеціальностями: «Сільськогосподарські меліорації», 
«Селекція і насінництво» та «Рослинництво»). 

Інститут співпрацює з науковими установами Туреччини, 
США, Китаю, Болгарії, компаніями «Monsanto SAS», «Syn-
genta», BASF, Академією наук Туркменістану. Є членом 

Європейської інтегрованої системи генних банків (AEGIS), що 
дає змогу розширити обсяги наукових досліджень з генофон-
дом рослин у селекційному процесі, використовуючи нові дже-
рела та донори господарсько-цінних ознак.

Розробки Інституту складають науково-технічну базу ведення 
зрошуваного землеробства в Україні (щорічно понад 60 науко-
вих розробок впроваджується у виробництво). До спектру послуг 
установи також входить виконання різностороннього аналізу зраз-
ків ґрунту, рослин і поливної води. Результати наукових досліджень 
ІЗЗ НААН України дозволяють виробникам продукції агропромис-
лового комплексу навіть в умовах підвищення посушливості клімату 
забезпечити прибуткове сільськогосподарське виробництво.

Трудовий колектив Інституту зрошуваного землеробства 
нагороджено:

–  Почесною грамотою та медаллю Кабінету Міністрів України 
(2014) за вагомий внесок у розвиток вітчизняної агарної науки, 
ефективне використання зрошуваних земель, удосконалення 
ресурсозберігаючих і екологобезпечних технологій вирощу-
вання культур, впровадження наукових розробок у виробництво;

–  Грамотою Верховної Ради України (2015) за вагомий внесок 
у розвиток вітчизняної аграрної науки в галузі зрошуваного 
землеробства, впровадження комплексних наукових розро-
бок в агропромислове виробництво та підготовку високо-
кваліфікованих фахівців для сільського господарства;

–  Міжнародним сертифікатом «ЕКСПОРТЕР РОКУ» (2017) та 
медаллю «IMPORT EXPORT AWARD» (2017) за результатами 
загальнодержавного рейтингу підприємств України у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності;

–  Національною нагородою «Золотий символ якості» Асамблеї 
ділових кіл України (2016);

–  нагородою і сертифікатом «ESQR’s Quality Achievements 
Awards 2017» за значні практичні досягнення у сфері управ-
ління якістю.
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