
 

 

ВІТАНОВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 
 

Дата народження: 28.11.1951 р.  

Освіта: Харківський сільськогосподарський 
інститут ім. В. В. Докучаєва (1969 – 1974 рр.); 
спеціальність  –  «вчений агроном»;  
    Аспірантура Укр. НДІ овочівництва і 
баштанництва (1976  – 1979 рр.). 
1. Науковий ступінь: доктор с.-г. наук 

(2002 р.);  спеціальність – «овочівництво». 
2. Вчене звання: професор (2006 р.); 

спеціальність – «овочівництво». 

 

  4. Трудова діяльність:  
       З 1974 р. і по теперішній час – Інститут овочівництва і баштанництва НААН (ІОБ НААН).              
Завідувач відділу новітніх технологій вирощування овочевих і баштанних культур. 

5.  Внесок у аграрну науку: Свою наукову діяльність присвятив питанням 

теоретичного обґрунтування та розробки наукових основ:  

- спеціалізованих овочевих сівозмін;  

- систем контролю за бур’янами; 

- збереження родючості ґрунту; 

- альтернативної системи виробництва овочевої продукції та насіння 

(органічне землеробство); 

- технологій вирощування овочевих культур на основі гідросівби; 

- способів та режимів зрошення овочевих рослин; 

- енергоефективних технологій виробництва овочів та  насіння; 

- методології адаптивної системи вирощування овочевих культур; 

    На даний час моя наукова діяльність спрямована на розробку науково-

методичних аспектів формування Mix Cropр та Rоt-Mix за смугового способу 

вирощування овочевих та супутніх культур на основі алелопатичного тестування.  
6. Участь у науково-педагогічній роботі, підготовці та атестації 

наукових і науково-педагогічних кадрів: 

      Під моїм керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій за 

спеціальностями «овочівництво» і «насінництво» та 1 докторська – за 

спеціальністю «овочівництво»; 1 докторант продовжує навчання. 

      З 2003 року – голова спеціалізованої вченої ради   Д 65.357.01 при Інституті 

овочівництва і баштанництва НААН (спеціальності: овочівництво; селекція 

та насінництво);  

     одночасно (2005 – 2011 рр.) член спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01 

(спеціальність: «насінництво», а потім «рослинництво») при Інституті 

рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН та (2012 – 2015 рр.) спеціалізованої вченої 

ради Д 64.354.01 (спеціальність: «агрохімія») при ННЦ «Інститут ґрунтознавства 

та агрохімії імені О.Н. Соколовського».   

      Неодноразово опонував кандидатські та докторські дисертації. Робота у 

складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН (2010 р.).                  



 

 

Провідний викладач дисциплін «Насінництво овочевих рослин» та «Методика 

дослідної справи» (2003 – 2019 рр., за сумісництвом)  . 

      Голова державних екзаменаційних комісій на період захисту дипломних робіт зі 

спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

(2005 – 2021 рр.).  

       З 2016 р. і по теперішній час викладач за освітньо-науковою програмою 

«Агрономія» третього рівня вищої освіти Інституту овочівництва і 

баштанництва НААН за дисциплінами: «Наукові основи виробництва 

овочевої і баштанної продукції», «Методологія виробництва органічної 

овочевої і баштанної продукції» та «Технологічні аспекти виробництва 

насіння овочевих культур». 

     7. Впровадження наукових розробок: Результати багаторічних досліджень 

використовували такі організації та установи: «Укрземпроект», 

«Укрплодоовчпром», «Укрсортнасіннєовоч», «Харківгіпроводгосп», 

Екологічний центр «Агроекос», овочеві господарства різних форм власності 

Харківської, Луганської, Херсонської, Полтавської, Київської та інших областей 

України, що підтверджено довідками та актами, а також у навчальному процесі 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.  

Наукові розробки є складовою галузевих та державних комплексних 

програм по овочівництву; 8 Національних стандартів на технології 

вирощування овочів та насіння та 1 – на методи визначення забур’яненості. 

Співавтор: 2-х винаходів, 1 – авторського свідоцтва на сорт, 18 патентів на 

корисну модель. За мого авторства чи редакції опубліковано 4 монографії, 1 

навчальний посібник, 2 книги для овочівників-аматорів. Результати досліджень 

висвітлено більш ніж у 200 публікаціях, в тому числі у популярних виданнях 

("Овочівництво", "Зерно", "Плантатор" та ін.). Неодноразово виступав на 

телебаченні та приймав участь з доповідями на галузевих конференціях, 

нарадах, круглих столах, семінарах тощо. Інноваційний бізнес-проект 

„Енергозберігаючі технології виробництва овочевої продукції на базі 

гідросівби” визнано переможцем Міжнародного конкурсу проектів 

«Харківські ініціативи» (2010 р.). Постійно підтримую контакти з виробниками 

овочевої продукції. 
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Контактна інформація: 

тел. 099-684-18-86;    0963406309 
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