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ОЛЕКСАНДРУ ФЕОДОСІЙОВИЧУ – 70 

 
Смаглій Олександр Феодосійович 

Народився 21 липня 1940 року в селі Михайлівці Муровано-Курилівецького 
району Вінницької області. Свою трудову діяльність розпочав у 1958 році на посаді 
бригадира в радгоспі “Літинський” с. Сосни Літинського району Вінницької області. 
У 1964 році закінчив Уманський сільськогосподарський інститут. До 1968 року 
працював головним агрономом. У 1971 році закінчив навчання в аспірантурі при 
Інституті землеробства УААН, а в 1972 році захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему “Агроекологічні і 
технологічні основи ефективного використання осушених мінеральних ґрунтів 
Полісся”. До 1972 року працював завідуючим відділом землеробства Чорторійського 
дослідного поля, а з 1973 по 1977 роки – начальником Любарського управління 
сільського господарства, третім, другим секретарем Любарського райкому партії. 

З 1978 по 1996 роки – заступник директора з наукової роботи Інституту 
сільського господарства Полісся УААН. Учасник ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС (категорія 2А). 

Доктор сільськогосподарських наук з 1995 року. У 1997–2000 роках – 
заступник, перший заступник начальника обласного управління сільського 
господарства і продовольства Житомирської обласної держадміністрації. 
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З 2000 до 2008 року – завідувач кафедри агроекології. У 2003 році йому 
присвоєне вчене звання професора кафедри агроекології ДАЕУ. З 07.2008 року – 
завідувач кафедри ґрунтознавства та землеробства ЖНАЕУ.  

Смаглій О.Ф. має звання академіка Академії наук вищої школи України та 
нагороду “Відмінник освіти і науки України”. 

Він зарекомендував себе як висококваліфікований спеціаліст і керівник 
сільськогосподарського виробництва, провідний викладач університету. Веде 
підготовку спеціалістів для роботи в сільськогосподарських підприємствах 
різних форм спрямування. 

Під керівництвом Смаглія О.Ф. підготовлено та захищено 5 кандидатських 
дисертацій, готується до захисту ще сім дисертаційних робіт. 

Смаглій О.Ф. опублікував 125 друкованих праць, в тому числі 1 підручник і 8 
навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, має 2 свідоцтва 
на винаходи. Є головою спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій 
зі спеціалізації 03.00.16. – екологія; членом науково-методичної комісії з екології 
Міністерства аграрної політики України; членом Вченої ради університету та 
Інституту сільського господарства Полісся УААН. Є співавтором книги “Чорна 
біда Житомирщини” (2001), “Еколого-технологічного словника-довідника з 
рослинництва” (2002), науково-методичних посібників: “Зелене добриво – 
важливий захід підвищення родючості ґрунту і урожайності культур в умовах 
біологізації землеробства” (2003), “Енергетична оцінка агроекосистеми” (2004), 
“Агроекологія” (2006), “Технології та технологічні проекти вирощування основних 
сільськогосподарських культур” (2007), підручника “Основи землеробства” (2008). 

Педагогічну діяльність постійно поєднує з науково-дослідною роботою та 
впровадженням досягнень науки у виробництво. Брав участь у підготовці науко-
во обґрунтованих обласних систем землеробства та кормовиробництва, цільових 
комплексних програм “Родючість”, “Зерно”, “Льон”, “Ріпак”. 

Всю свою діяльність присвятив розвитку Поліського регіону і безпосередньо 
ефективному використанню земель, підвищенню родючості ґрунту, ефективному 
використанню осушених земель, заходів зі зменшення надходження радіонуклі-
дів у сільськогосподарську продукцію. Неодноразово нагороджувався Грамотами 
Міністерства аграрної політики України, почесними грамотами області, районів, 
учасник ВДНГ України. 

Нещодавно Олександру Феодосійовичу присвоєно звання “Заслужений 
працівник сільського господарства”. 

Ректорат, редколегія Вісника ЖНАЕУ, агрономічний факультет, колектив 
кафедри ґрунтознавства та землеробства  щиросердечно вітають Олександра 
Феодосійовича з ювілеєм. 

Шановний Олександре Феодосійовичу! 
Від усією душі зичимо Вам міцного здоров’я, трудової наснаги і натхнення 

на науково-педагогічній ниві та нових творчих звершень на благо університету 
та України. 

Колектив ЖНАЕУ 


