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Шановний Євгене Михайловичу!
Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця,
вміння поєднувати виробничі процеси із аграрною наукою, досвід практичної,
організаторської та наукової роботи дає можливість по праву бути директором
НІІ екології і лісу ЖНАЕУ, деканом факультету екології і права, професором
кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування.
На всіх довірених Вам ділянках роботи Ви проявляєте себе як
талановитий керівник, вмілий організатор справи, практик аграрного
виробництва, вчений, наставник та вихователь студентської молоді.
Свідченням Вашої роботи є шана і повага трудового колективу, в якому
Ви працюєте, студентів навчального закладу, почесні грамоти Міністерства
аграрної політики України, обласної державної адміністрації, обласної Ради
народних депутатів, якими Ви нагороджувались, трудова відзнака
Міністерства аграрної політики України – «Знак пошани» та почесне звання
«Заслужений працівник сільського господарства України».
Бажаємо Вам міцного здоров’я, творчого натхнення, людського щастя,
добробуту, миру та злагоди у родині.
Нехай повсякденна нелегка діяльність на відповідальних посадах буде
щедрою на нові ідеї, відкриття, мудрі та далекоглядні рішення, які допоможуть
виконати поставлені завдання та плани в імʼя розбудови нашого навчального
закладу та української освіти.
Хай завжди Вас оточує людська повага, прихильність друзів, та
супроводжує удача у житті.
Колектив бібліотеки
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Передмова
Біобібліографічний покажчик присвячений 60-річчю від дня народження
Данкевича Євгена Михайловича – директора Науково-інноваційного
інституту екології та лісу, декана факультету екології і права, доктора
економічних наук, професора кафедри екологічної безпеки та економіки
природокористування, заслуженого працівника сільського господарства
України.
До покажчика ввійшли монографії, навчальні посібники, підручники,
статті у наукових фахових виданнях, статті у зарубіжних фахових виданнях,
методичні рекомендації, тези доповідей на науково-практичних
конференціях, відгуки та рецензії за 2000–2017 роки. Всі документи
публікуються мовою оригіналу.
Порядок розташування матеріалів – тематичний, а у середині рубрик –
хронологічний та алфавітний.
Покажчик містить такі розділи:
•
Основні дати життя та діяльності Данкевича Є. М.;
•
Науковець та практик нової генерації;
•
Хронологічний покажчик публікацій;
•
Відгуки та рецензії, виконані Данкевичем Є. М.
Бібліографічний опис надано згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Загальні вимоги та правила складання».
Скорочення слів виконано згідно з діючими стандартами: ДСТУ 3582-97
«Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні
вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.
Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».
Для полегшення пошуку робіт складено предметно-тематичний та
іменний покажчик співавторів. У допоміжних покажчиках наводяться
посилання на відповідні номери бібліографічних описів у розділах
хронологічного покажчика публікацій.
Покажчик розрахований на наукових співробітників, студентів, широке
коло користувачів.
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Основні дати життя та діяльності Данкевича Євгена Михайловича

31 березня 1957
1974
1974–1975
1975–1980
1980–1983

1983–1986
1986–1990

1990–1992

1992–1994

1994–1996

1996–1999

1999–2000

2000–2001

2000–2003

Народився
у
с. Перетік
Любарського
р-ну
Житомирської обл.
Закінчив Глезненську середню школу Любарського рну
Помічник бригадира в колгоспі «Іскра» с. Глезно
Любарського району Житомирської області
Студент агрономічного факультету Житомирського
сільськогосподарського інституту
Головний агроном колгоспу ім. 40-річчя Жовтня
с. В. Деревичі Любарського району Житомирської
області
Агроном
Житомирської
філії
інституту
«Укрземпроект»
Провідний агроном з питань землеробства, сівозмін та
впровадження
інтенсивних
технологій
Житомирського обласного агропромислового комітету
Провідний агроном відділу по впровадженню
науково-технічного прогресу в рослинництві Ради
агроформувань Житомирської області
Провідний
агроном
управління
сільського
господарства
і
продовольства
Житомирської
облдержадміністрації
Головний агроном по насінництву управління
сільського
господарства
і
продовольства
Житомирського облвиконкому
Головний агроном відділу землеробства управління
сільського
господарства
і
продовольства
Житомирської облдержадміністрації
Заступник
начальника
відділу
землеробства
управління
агропромислового
комплексу
Житомирської облдержадміністрації
Начальник
відділу
землеробства
управління
агропромислового
комплексу
Житомирської
облдержадміністрації
Аспірант Державного агроекологічного університету
за спеціальністю 03.00.16 – екологія. У 2003 р.
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2001–2005

2005–2015

2012–2014

2015 і донині

захистив дисертацію на тему «Агроекологічне
обґрунтування вирощування ріпака ярого в умовах
Полісся України і отримав науковий ступінь
кандидата сільськогосподарських наук
Начальник відділу ринків продукції рослинництва та
розвитку насінництва сільського господарства і
продовольства Житомирської облдержадміністрації
Заступник директора департаменту агропромислового
розвитку – начальник управління організації
виробництва і маркетингу продукції рослинництва та
інженерно-технічного забезпечення Житомирської
облдержадміністрації
Здобувач наукового ступеня доктора економічних
наук Національного наукового центру «Інститут
аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.03 –
економіка та управління національним господарством.
У 2014 р. захистив дисертаційну роботу на тему
«Стратегія розвитку міжгалузевої інтеграції в
аграрному секторі економіки» та здобув науковий
ступінь доктора економічних наук
Директор Науково-інноваційного інституту екології і
лісу, декан факультету екології і права, професор
кафедри
екологічної
безпеки
та
економіки
природокористування Житомирського національного
агроекологічного університету
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Наука – найважливіше, найпрекрасніше
і необхідне в житті людини,
вона завжди була і буде найвищим
проявом любові, тільки нею одною
людина удосконалить природу і себе.
Антон Павлович Чехов

НАУКОВЕЦЬ ТА ПРАКТИК НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ
31 березня 2017 року директору Науково-інноваційного інституту
екології та лісу, декану факультету екології і права, доктору економічних
наук,

професору

кафедри

екологічної

безпеки

та

економіки

природокористування, заслуженому працівнику сільського господарства
України Євгену Михайловичу Данкевичу виповнюється 60 років.
Приналежність Євгена Михайловича до нової генерації науковців та
практиків визначається у сучасних підходах до поєднання науки та
виробництва. Колеги справедливо вважають його ефективним менеджером,
віддаючи належне лідерським рисам, отриманим за рахунок значного стажу
адміністративної роботи. Непересічні особистісні якості, помножені на
високий фаховий рівень агронома-економіста та багатий життєвий досвід,
дозволяють Євгену Михайловичу постійно тримати у полі зору різнопланові
й багатовекторні процеси розвитку аграрної освіти.
Досягти зазначених результатів Євгену Михайловичу вдалося за
рахунок значного виробничого досвіду та проходження шляху від агронома
колгоспу до начальника управління організації виробництва і маркетингу
продукції

рослинництва

та

інженерно-технічного

забезпечення

Житомирської облдержадміністрації, доктора економічних наук.
Житомирщина – батьківщина Євгена Михайловича. З нею пов’язане
все життя ювіляра. Данкевич Є. М. народився 31 березня 1957 року в
мальовничому селі Перетік Любарського району Житомирської області у
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селянській родині. Село Перетік – це живописний поліський куточок, який
розташований в лісостеповому Любарському районі. Назву село отримало від
того, що через нього під час танення снігів проходив великий перетік води.
Значна кількість струмків, озер та водойм, які розміщені навколо населеного
пункту, створили сприятливі умови для росту лісів, чагарників та
трав’янистої рослинності. Неподалік від села Перетік протікає річка
Деревичка, яка несе свої води і поповнює річку Случ. Природно-кліматичні
та ресурсні умови регіону є сприятливими для розвитку аграрного
виробництва.
Любарщина на той час славилась як аграрний район по вирощуванню
зернових культур, цукрових буряків та кормовиробництва для розвиненої
галузі тваринництва молочно-мʼясного напряму. На території району були
збудовані комбікормовий, консервний, цегельний та масло-молочний заводи,
свинокомплекс. Кожне колективне господарство мало свою спеціалізацію.
Так колгосп «Іскра» с. Глезне, куди входило бригадне село Перетік, займався
вирощуванням нетелів ВРХ. Це великий комплекс, який забезпечував
потреби товаровиробників племінним молодняком не лише Любарський, а й
інші райони Житомирщини.
Серед такої живописної природи в аграрному краї проходили дитячі
роки ювіляра. Початкову школу Євген Михайлович закінчив у своєму
рідному селі, а до 5-го класу пішов навчатися до Глезненської середньої
школи, яка знаходилася за чотири кілометри від с. Перетік. Кожного дня малі
школярі долали понад вісім кілометрів пішки для отримання знань.
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Фото 1. Майбутньому науковцю 3 роки
Основою значних творчих результатів та здобутків у житті є міцне
генетичне коріння. Своїм результатам та здобуткам Євген Михайлович
завдячує батькам. Батько ювіляра, Михайло Данкевич, 1928 року народження
ще з дитячих років залишився напівсиротою, допомагав батькові виховувати
меншого брата, з ранніх років пішов працювати. Після служби в армії, яку
проходив у Німеччині, повернувся до рідного краю і працював у галузі
сільського господарства. Майже тридцять років проробив в Сільгосптехніці
смт Любар, починаючи від різноробочого і закінчуючи бригадиром столярної
справи.
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Фото 2. Батько Михайло Петрович із сином Євгеном
Пам’ятними для нашого ювіляра залишаються ті дні, коли з батьком
рано-вранці ходив на косовицю сіна, коли усім селом на толоці будували дім,
коли з його допомогою змайстрував першу годівницю для птахів. Батько
змалку привчав сина до праці наголошуючи, що лише так можна досягнути
бажаних результатів. Він власноручно збудував новий будинок, досягнув
професійних успіхів, створив міцну сім’ю і показав добрий приклад синові
для подальшого його життя.
Мама ювіляра, Ніна Чулаєвська, 1929 року народження, за часів
сталінщини зазнала колективізації та репресій. Її батько увесь час працював
на землі, був знатним господарем, мав власну конюшню та млин,
забезпечував роботою односельчан. Однак, за часів радянської влади, був
репресований і висланий у Магадан. Повернувся додому і був виправданий
лише після смерті Сталіна.
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Фото 3. Мама Ніна Матвіївна із сином Євгеном та донькою Людмилою
Мама з дитячих років добре навчалася, багато читала, писала власні
вірші, виявляла відмінні знання з математики, дуже гарно малювала. Ніна
Чулаєвська – людина неординарного хисту, яка свої вміння та навички
передала дітям та онукам. Після закінчення восьми класів вступила до
медучилища, однак закінчити його на той час не було можливості, потрібно
було годувати сім’ю. Довгий час працювала головним бухгалтером на
сінопункті в смт Любар, де заготовляли сіно та корми для тварин.
У батьків було складне життя, на їх молодість випали воєнні та
повоєнні роки, репресії та колективізація, важка сільська праця, період
розрухи та голодоморів. Вони завжди хотіли, щоб їхні діти та внуки жили
краще за них і обов’язково навчалися, тому впродовж всього життя
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прищеплювали дітям любов до праці та саморозвитку. На жаль батьки пішли
у вічність, однак світла пам’ять про них надовго залишиться у нащадків, які
зберігають спогади про родинне дерево.
З найближчих родичів ювіляра залишилася сестричка Люда, яка
хазяйнує у родинному будинку в с. Перетік. Людмила Михайлівна закінчила
педагогічний

університет

ім. Івана Франка

та

працює

викладачем-

методистом в Новочорторийському державному аграрному технікумі, є
відмінником освіти України.
Життєдайну любов до рідної землі, яку ювіляр проніс крізь усе життя,
прищепили йому дідусь Матвій Захарович та бабуся Антоніна Нікіфорівна.
Саме вони навчили онука доглядати за садом, городніми культурами, квітами
та домашніми тваринами. Як добра пам’ять на родинній садибі залишилася
груша, посаджена дідусем. Вже понад півстоліття вона щороку родить і
нагадує про наших предків, про те, що міцне родовідне дерево буде давати
нові плоди життя. Це неймовірне почуття упродовж багатьох років
відновлює сили та наповнює енергією усю родину.
З дитячих років малий Євген привчався до хліборобської праці. Ще до
школи допомагав пасти худобу, заготовляти сіно, доглядати за рослинами та
садом. Під час літніх канікул працював на конюшні, яка була неподалік від
батьківської хати. Дуже любив коней і йому завжди бригадир довіряв їх
доглядати та виконувати сільськогосподарські роботи. Тому не спроста наш
ювіляр після закінчення школи працював у рідному господарстві з наступним
навчанням в аграрному ВНЗ.
Євген Данкевич у 1974 році закінчив Глезненську середню школу
Любарського району Житомирської області, а у 1980 році – Житомирський
сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Агрономія» та отримав
кваліфікацію «Вченого агронома».
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Фото 4. Студентські роки на агрономічному факультеті Житомирського
сільськогосподарського інституту, 1977 р.
У 1979 році відгуляли студентське весілля, адже дружина, Данкевич
Валентина Іванівна, на той час також була студенткою економічного
факультету Житомирського сільськогосподарського інституту і навчалася за
спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства». Дружина є
спеціалістом у фінансовій та банківській сферах, має понад двадцятирічний
стаж роботи начальником відділу валютного контролю та ліцензування
Управління національного банку України в Житомирській області.
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Фото 5. Студент п’ятого курсу агрономічного факультету Євген
Данкевич з майбутньою дружиною, студенткою третього курсу
економічного факультету Валентиною Васильчук, 1979 р.
Наш ювіляр з великою шаною відгукується про свою дружину
Валентину Іванівну. Ось уже майже 40 років як вони разом. Разом виростили,
виховали та дали путівку в життя двом синам Андрію та Віталію, мають двох
невісток Наталію і Зою та двох онуків Максима і Артема. Упродовж
сімейного життя їм вдалося побудувати власний дім, виростити сад, виховати
синів, зберегти родинний затишок, подружню любов і злагоду як добрий
приклад для майбутніх поколінь. Саме завдячуючи Валентині Іванівні Євген
Михайлович зумів досягнути в своєму житті таких значних результатів.
Після закінчення інституту Євген Данкевич працював головним
агрономом колгоспу ім. 40-річчя Жовтня с. Великі Деревичі Любарського
району Житомирської області. Господарство, в якому працював Євген
Михайлович, було базовим у районі з вирощування зернових культур та
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цукрових буряків. На долю молодого агронома випав той період, коли у
виробництво запроваджувались інтенсивні та індустріальні технології
вирощування сільськогосподарських культур. Саме там йому знадобилися
знання і кваліфікація вченого агронома, які він здобув в Житомирському
сільськогосподарському інституті, а дипломна робота, яку захистив на
відмінно, була по інтегрованому захисту озимої пшениці від шкідників,
хвороб та бур’янів та знайшла своє впровадження у виробництво.
За період роботи в господарстві Євгену Михайловичу, як головному
технологу полів, доводилося організовувати і проводити семінари, «Дні
поля», навчання із механізаторами та працівниками рільничих бригад. Такий
досвід йому знадобився у подальшій практичній та науковій роботі.
У проектній організації «Укрземпроект», де Євген Михайлович
працював на посаді агронома-ґрунтознавця, була можливість розробляти
схему

землеустрою

Житомирської

області

та

внутрігосподарський

землеустрій окремих господарств. За три роки роботи він об’їздив майже всі
населені пункти Житомирської області, ознайомився із їх спеціалізацією
виробництва, класифікацією і механічним складом ґрунтів.
У 1980 р. у родині Данкевичів відбулася приємна подія – народився
син – Данкевич Андрій. Син ювіляра закінчив із золотою медаллю середню
школу і вступив на економічний факультет Державного агроекологічного
університету м. Житомир. Стажувався в Англії за програмою «Соncordia»,
отримав досвід роботи у сфері сільського господарства. У 2002 р. отримав
диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит». Навчався в
аспірантурі та докторантурі ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН. У
2014 р. у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки»
захистив дисертаційну роботу на тему «Формування та ефективність
функціонування агрохолдингів» та здобув науковий ступінь доктора
економічних наук. Наразі працює професором кафедри економіки ЖДТУ,
має практичний досвід побудови системи планування, бюджетування та
контролінгу, впровадження геоінформаційних технологій в агрохолдингах.
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Фото 6. В сімейному колі з дружиною, сином та батьками
Напруженим для ювіляра виявився 1986 рік. Працюючи провідним
агрономом з питань сівозмін та впровадження інтенсивних технологій в
облагропромкомітеті, Євген Михайлович брав участь у ліквідації аварії на
ЧАЕС. У складі оперативної групи, згідно з розпорядженням голови
облвиконкому, працював на ліквідації аварії у селах Довгий ліс та Нове
Шарне Народицького району. До переліку робіт, які виконував Євген
Михайлович входило: забезпечення дозиметричного контролю сільгоспугідь,
складання картограм радіологічного забруднення, дезактивація територій та
будівель, відселення людей із другої зони забруднення, забезпечення їх
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чистими продуктами харчування. Нагороджений пам’ятним знаком «Учасник
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС» та пам’ятною медаллю до 30-річчя аварії
на ЧАЕС «За заслуги».
Під

час

роботи

в

управлінні

агропромислового

розвитку

облдержадміністрації Євген Михайлович ставив за мету поєднати аграрну
науку і виробництво. Великий стаж роботи в аграрному секторі економіки
дав можливість йому навчатись самому і навчати інших. Безпосередньо під
його керівництвом проводилися міжгосподарські, районні, обласні та
республіканські науково-практичні семінари, конференції «Дні поля», школи
підвищення кадрів керівників та спеціалістів області.
Упродовж п’яти років Євген Михайлович закладав свої досліди в
с. Грозіне Коростенського району з вивчення вирощування ріпаку в умовах
радіоактивного забруднення. Брав активну участь у різних заходах, які
організовувалися Міністерством аграрної політики України як у нашій
державі, так і за кордоном.

Фото 7. На дослідному полі в інституті сільського господарства
Полісся, 2001 р.
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З 1986 р. по 2000 р. Євген Михайлович працював провідним, головним
агрономом,
землеробства

заступником
управління

начальника

відділу,

агропромислового

начальником

комплексу

відділу

Житомирської

облдержадміністрації.
У 1986 р. народися другий син – Віталій. Данкевич Віталій у 2009 р.
закінчив

з

відзнакою

Житомирський

національний

агроекологічний

університет, у 2012 році захистив дисертацію та одержав науковий ступінь
кандидата економічних наук. З 2013 року по теперішній час Віталій працює в
Житомирському національному агроекологічному університеті на посаді
доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, навчається
в докторантурі, займається громадською діяльністю. Сферою його наукових
інтересів є міжнародні економічні відносини, розвиток земельних відносин в
умовах глобалізації.

Фото 8. З синами Андрієм та Віталієм
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Данкевич Віталій є співорганізатором та учасником міжнародних
культурно-освітніх візитів до навчальних закладів Польщі (Ополе, Краків,
Варшава), Чехії (Прага), Німеччини (Берлін, Дрезден), Франції (Париж),
Нідерландів (Амстердам), Італії (Мілан, Венеція), Угорщини (Будапешт),
Австрії (Відень). У 2015 році став Лауреатом Премії Кабінету Міністрів
України за особливі досягнення молоді у розбудові України.
У 2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Державного
агроекологічного університету Євген Михайлович захистив дисертацію на
тему «Агроекологічне обґрунтування вирощування ріпака ярого в умовах
Полісся

України»

і

отримав

науковий

ступінь

кандидата

сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Кандидатська дисертація ювіляра присвячена обґрунтуванню та
удосконаленню технології вирощування ріпака ярого на дерново-підзолистих
супіщаних ґрунтах в умовах радіоактивного забруднення зони Полісся з
метою виробництва екологічно чистої конкурентної в ринковому середовищі
продукції. Зроблено аналіз і оцінку параметрів формування врожаю ріпака
ярого залежно від агротехнічних прийомів його вирощування, визначено
вплив факторів інтенсифікації (добрива, способи обробітку ґрунту) на зміну
кількісних параметрів ценозу, морфологічних показників рослин та
формування максимальної їх продуктивності.
Євгеном

Михайловичем

встановлені

критерії

впливу

способів

обробітку ґрунту та доз мінеральних добрив на ріст і розвиток, формування
структурних елементів та їх зв’язку з урожайністю ріпака ярого,
закономірності надходження елементів живлення, радіонуклідів і важких
металів у продукцію. Дано економічну й енергетичну оцінку ефективності
застосування технології вирощування ріпака ярого. За результатами
досліджень

розроблено

і

рекомендовано

виробництву

удосконалену

технологію вирощування ріпака ярого в умовах радіоактивного забруднення,
яка ґрунтується на економічному і енергетичному аналізах ефективності
виробництва продукції.
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З 2000 р. по 2015 р. Данкевич Є. М. працював заступником начальника
управління – начальником відділу ринків продукції рослинництва та
розвитку насінництва сільського господарства і продовольства, заступником
директора

департаменту

агропромислового

розвитку

–

начальником

управління організації виробництва і маркетингу продукції рослинництва та
інженерно-технічного забезпечення Житомирської облдержадміністрації.
Неодноразово нагороджувався почесними грамотами: Міністерства
аграрної політики України, обласної державної адміністрації, обласної Ради
народних депутатів, нагороджений трудовою відзнакою Міністерства
аграрної політики України «Знак пошани», має почесне звання «Заслужений
працівник сільського господарства України».
З 2012 по 2014 рр. Євген Михайлович був здобувачем наукового
ступеня доктора економічних наук Національного наукового центру
«Інститут аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та
управління національним господарством.
У 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного
наукового центру «Інститут аграрної економіки» захистив дисертаційну
роботу на тему «Стратегія розвитку міжгалузевої інтеграції в аграрному
секторі економіки» та здобув науковий ступінь доктора економічних наук за
спеціальністю

08.00.03

–

економіка

та

управління

національним

господарством.
Євгеном Михайловичем із позиції системного підходу досліджено
теоретико-методологічні

та

прикладні

аспекти

стратегії

розвитку

міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі економіки через призму
організаційних, економічних та соціальних чинників. Обґрунтовано, що
результатом реалізації запропонованої стратегії розвитку міжгалузевої
інтеграції стане синергетичний ефект, який визначено як збільшення
ефективності діяльності інтегрованих формувань у результаті об’єднання
окремих частин в єдину систему.
20

Проаналізовано сучасний стан аграрного виробництва, виявлено
тенденції змін галузевих пропорцій та наслідки структурних перетворень. У
процесі дослідження обґрунтовано, що інтегровані формування ведуть
виробництво на новій технологічній, організаційній та ресурсній основі.
Встановлено, що формування їх ресурсного потенціалу здійснюється у
напрямі розширення виробництва, зміцнення міжгалузевої інтеграції,
удосконалення ефективної моделі бізнесу, впровадження інноваційних
технологій, встановлення раціональних пропорцій між землекористуванням,
засобами виробництва та наявними трудовими ресурсами.
Євген Михайлович завжди з повагою відзивається про свого наукового
консультанта доктора економічних наук, професора, академіка НААН Маліка
Миколу Йосиповича, завідувача відділу розвитку підприємництва і
кооперації Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».
Євгеном Михайловичем разом з Миколою Йосиповичем окреслено
напрями інституційних змін у державній політиці в контексті стратегії
розвитку

міжгалузевої

інтеграції.

Розроблено

пропозиції

щодо

удосконалення міжгалузевих зв’язків у інтегрованих формуваннях різних
природно-економічних

зон.

Запропоновано

організаційно-економічний

механізм оптимізації галузевої структури аграрного сектора економіки з
відповідним інституційним забезпеченням на довгостроковий період.
Доведено, що одним із ефективних методів розвитку міжгалузевої інтеграції
в аграрному секторі економіки є кластерна модель взаємодії науки, бізнесу та
влади задля досягнення стратегічних цілей.
Офіційними

опонентами

по

докторській

дисертації

Євгена

Михайловича виступали: доктор економічних наук, професор Скидан Олег
Васильович, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку
Житомирського

національного

агроекологічного

університету;

доктор

економічних наук, професор Мороз Олег Васильович, директор навчальнонаукового

інституту

аграрної

економіки

Вінницького

національного

аграрного університету; доктор економічних наук, Лузан Юрій Якович,
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голова Спостережної ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів
АПК. Враховуючи значний професійний рівень опонентів результати
досліджень докторанта знайшли своє практичне використання.
З 2015 р. Данкевич Є.М. працює на посаді директора Науковоінноваційного інституту екології та лісу, декана факультету екології і права,
професора кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування
Житомирського національного агроекологічного університету.
Більше 20-ти років Євген Михайлович проводить комплексні наукові
дослідження з проблем екологізації сільськогосподарського виробництва,
здійснення

господарської

діяльності

на

забруднених

радіонуклідами

територіях, розвитку органічного виробництва. Результати досліджень
опубліковані у понад 120-ти наукових працях, підручниках, навчальних
посібниках та методичних рекомендаціях.

Фото 9. Виступ на Міжнародній науково-практичній
конференції, 2015 р.
У 2014–2016 роках у родині Данкевичів сталося поповнення.
Найбільшою радістю Євгена Михайловича було те, що 6 червня 2014 року
народився онук Максим та 24 січня 2016 року – онук Артем. Це вселяє надію
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на те, що родословне дерево Данкевичів продовжується і добрі справи та
традиції родини будуть наслідуватися їх онуками.
Адміністративну

та

виробничу

діяльність

Євген

Михайлович

поєднував з науковою. За його участі було розроблено ряд науковометодичних рекомендацій щодо інтенсифікації сільськогосподарського
виробництва:
1. Рекомендації щодо проведення посіву озимих зернових культур під
урожай 2005 року в агроформуваннях Житомирської області (2004 р.).
Автор показав особливості погодних умов осені 2004 року. Вказав на
оптимальні та допустимі строки посіву озимих зернових культур. Дав
характеристику сортів озимих культур, які більш адаптовані до умов
вирощування в зоні Лісостепу та Полісся Житомирської області.
2. Програма охорони родючості ґрунтів у Житомирській області на 2005–
2010 роки (2005 р.). Зроблено аналіз вмісту поживних речовин та
кислотності у ґрунтах області. Подано динаміку внесення органічних,
мінеральних добрив та вапнякових матеріалів за 1995–2005 роки.
Науково обґрунтовано агротехнологічні та протиерозійні заходи щодо
підвищення родючості ґрунтів на період 2005–2010 років.
3. Технологія вирощування ріпаку (рекомендації) (2006 р.). Науково
обґрунтовано вирощування ріпаку в умовах Житомирської області.
Вказано

на

особливості

виробництва

цієї

культури

в

зоні

радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС. Подано сортову
агротехніку та енергозберігаючі технології у галузі ріпаківництва.
4. Довідник

вирощування

пелюшко-вівсяної

сумішки

в

умовах

біоекологізації землеробства (2006 р.). Вказано нові терміни щодо
ведення землеробства в умовах Полісся України. Обґрунтовано
економічну та екологічну раціональність вирощування зернобобових
культур у польових та кормових сівозмінах. Обґрунтовано напрямки
ведення органічного виробництва в умовах Полісся Житомирської
області.
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5. Програма «Зерно Житомирщини 2006–2010» (2005 р.). Проаналізовано
стан

розвитку

зернової

галузі.

Розроблені

рекомендації

щодо

інтенсифікації вирощування зернових культур у Житомирській області
із

застосуванням

сучасних

технологічних

карт.

Обґрунтовано

специфіку вирощування зернових культур на Поліссі.
6. Програма насінництва сільськогосподарських культур Житомирської
області на 2006–2010 роки (2006 р.). Науково обґрунтовано систему
ведення насінництва в області. Дано рекомендації та встановлено
терміни

проведення

сортозаміни

та

сортооновлення

насіння

сільськогосподарських культур. Рекомендовано елітно-насінницьким
господарствам області новітні сортові технології щодо ефективного
ведення галузі насінництва в Житомирській області.
7. Стан посіву озимих культур та прогноз розвитку ситуації (2007 р.).
Показано сучасні методи визначення життєдіяльності рослин озимих
зернових культур та озимого ріпаку в умовах перезимівлі. Дано
рекомендації товаровиробникам Житомирської області щодо ремонту
та пересіву озимих культур. Рекомендовано догляд за посівами
озимини в зимовий та ранньо весняний періоди вегетації.
8. Науково-практичні рекомендації з питань контролю шкодочинності
бур’янів у агроценозах Житомирської області (2007 р.). Рекомендовано
сучасні хімічні та агроекологотехнічні засоби захисту рослин від
бур’янів. Визначено перелік гербіцидів для ґрунтового та після
сходового

внесення.

Складено

картограми

засмічення

полів

однорічними та багаторічними бур’янами.
9. Наукові підходи до формування структури посівів та раціонального
використання ґрунтового покриву в господарствах області (2008 р.).
Дано наукове обґрунтування оптимальної структури посівних площ та
чергування культур у сівозмінах. Вказано на значне збільшення в
структурі посівних площ Житомирської області енергомістких культур
(соняшник, ріпак, кукурудза на зерно) та незадовільну дію ведення
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монокультури. Обґрунтовано залежність структури посівних площ від
родючості ґрунтів області.
10. Рекомендації щодо проведення сівби озимих зернових культур під
урожай 2009 року в агроформуваннях Житомирської області (2008 р.).
Обґрунтовано специфіку вирощування озимих зернових культур у
залежності від антропогенних природних факторів. Рекомендовано
комплексний інтегрований захист озимих зернових культур від
бур’янів, шкідників та хвороб. Наведено характеристику нових сортів
озимих зернових культур районованих в умовах Лісостепу та Полісся
області.
11.Науково-організаційні заходи з питань проведення комплексу веснянопольових робіт у агроформуваннях області в 2009 році (2009 р.).
Обґрунтовано

науково-організаційні

заходи

щодо

вирощування

сільськогосподарських культур за фазами органогенезу. Вказано на
проведення весняно-польових робіт у залежності від розроблення
технологічних проектів та паспортних полів.
12.Біологічний захист рослин (2009 р.). Рекомендовано нові біологічні
препарати.

Дана

Розроблено

технологічна

та

еколого-економічну

економічна
ефективність

характеристики.
використання

біологічного захисту рослин та дано пропозиції виробництву.
Рекомендовано

мінімалізацію

обробітку

ґрунту

за

сучасними

технологіями «No-Till».
13.Науково-організаційні заходи з проведення комплексу веснянопольових робіт у сільськогосподарських підприємствах області в 2010
році та рекомендації щодо формування оптимальної структури
посівних

площ

раціональну

(2010 р.).

структуру

Розроблено

посівних

площ

науково
для

обґрунтовану
агроформувань

Житомирської області. Запропоновано різні схеми чергування культур
в сівозмінах в залежності від спеціалізації та ґрунтово-кліматичних
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умов виробничої діяльності господарств. Рекомендовано технологічні
проекти вирощування зернових та технічних культур.

Фото 10. Науково-практичний семінар у дослідному господарстві
«Нова перемога» Любарського району
14.Рекомендації по веденню сільськогосподарського виробництва в
умовах радіоактивного забруднення північних районів Житомирщини,
постраждалих у результаті аварії на Чорнобильській АЕС на період
2011–2016 рр. (2011 р.) Проведена комплексна оцінка сучасного
агроекологічного стану критичних господарств північних районів
Житомирської області, що піддалися радіоактивному забрудненню.
Визначено екологічні проблеми поліських ландшафтів. Викладені
методичні підходи до формування оптимізованого агроландшафту, які
забезпечують екологічну безпеку і економічну доцільність ведення
сільськогосподарського

виробництва

територіях.
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на

радіаційно

забруднених

15.Методичні рекомендації щодо призупинення деградаційних процесів у
агроландшафтах Поліської зони Житомирської області (2011 р.).
Проведена комплексна оцінка сучасного агроекологічного стану земель
сільськогосподарського призначення зони Полісся Житомирської
області.

Визначено

ландшафтів.

екологічні

Викладено

проблеми

методичні

сучасних

підходи

до

поліських
формування

оптимізованого агроландшафту, які забезпечують екологічну безпеку
довкілля і економічну доцільність ведення сільськогосподарського
виробництва в поліській зоні. Визначено заходи щодо призупинення
деградаційних процесів.
16.Рекомендації

щодо

захисту

сільськогосподарських

культур

від

ґрунтових шкідників (2012 р.). Дано характеристику ґрунтових
шкідників, які мігрують із південних регіонів нашої держави та
заселяють поля під кукурудзою на зерно, соняшником, ріпаком та
соєю. Вказано на перелік хімічних та біологічних препаратів, які
рекомендовані для боротьби із шкідниками. Запропоновано методику
проведення ґрунтових розкопок на предмет визначення порогів
шкодочинності.
17.Рекомендації з проведення догляду за посівами озимих культур та
комплексу весняно-польових робіт у агроформуваннях Житомирської
області в 2012 році (2012 р.). Рекомендовано науково обґрунтовані
методи відбору монолітів, визначення життєдіяльності рослин, догляду
за ними в зимовий та ранньовесняний період вегетації. Дано
рекомендації щодо нових сортів, високо репродукційного посівного
матеріалу, строків та норм висіву насіння в залежності від
особливостей погодних умов та запасів продуктивної вологи у ґрунті.
Вказано на нові прилади для проведення ґрунтової та листової
діагностики рослин.
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Фото 11. «День поля – 2016» на базі ТОВ «Гетьман Самойлович-Агро»
Попільнянського району Житомирської області
18.Практичні рекомендації з організації та технології збирання урожаю
сільськогосподарських культур в умовах 2012 року (2012 р.). Показано
методику проведення технологічних налаштувань зернозбиральної
техніки, сучасні методи супутникового управління механізмами за
допомогою GPS та навігаторів. Обґрунтовано специфіку збирання
насінницьких посівів сільськогосподарських культур. Розкрито нові
методи обліку та зберігання вирощеної продукції.
19.Методичні рекомендації щодо оптимізації виробничої структури
високотоварних сільськогосподарських підприємств Житомирської
області (2015 р.). Рекомендації розроблені на основі багаторічних
досліджень

діяльності

високотоварних

сільськогосподарських

підприємств Житомирської області та спрямовані на внесення
пропозицій для покращення ефективності господарської діяльності
товаровиробників. Запропоновано наукові підходи до формування
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оптимальної структури виробництва в сучасних умовах. Розроблені
економіко-математичні моделі щодо основних видів діяльності
підприємств, для раціонального використання наявних ресурсів і
отримання економічного, соціального та екологічного ефекту від
господарської діяльності.
З 2015 року Євген Михайлович очолює Науково-інноваційний інститут
екології та лісу, який утворений 2010 р. за галузевим принципом шляхом
поєднання роботи та співпраці в наукових дослідженнях близькопрофільних
факультетів – екології і права та лісового господарства.
Інститут успішно справляється з виконанням своїх головних завдань, а
саме: підготовка, шляхом навчання в аспірантурі університету, наукових та
науково-педагогічних працівників за напрямами «Екологія» та «Лісознавство
і

лісівництво»;

консультативне

проведення
забезпечення

науково-дослідних
потреб

робіт;

інформаційно-

сільськогосподарських

та

лісогосподарських підприємств; організація та проведення у тісному зв’язку
з навчальним процесом впроваджувальної, дослідницької та наукової
діяльності.
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Фото 12. Практичне заняття із студентами ЖНАЕУ на полях СТОВ
«Ліщинське» Житомирського району, 2016 р.
Співробітники інституту активно займаються науково-дослідною
діяльністю за напрямами: розробка агроекологічних критеріїв стійкості
агроценозів на Поліссі України; закономірність колообігу радіонуклідів в
ланцюгах екологічних систем; моніторинг екологічного стану басейнів малих
річок Житомирського Полісся; наукове обґрунтування комплексної системи
управління твердими побутовими відходами в Житомирській області;
вивчення

біорізноманіття

фітоценозів

раціональному

використанню;

туристичними

ресурсами

та

оцінка

екологічного

розробка

заходів

забезпечення
туризму

по

їх

рекреаційно-

адміністративно-

територіальних одиниць Житомирської області; зелені насадження у
контексті формування структури тваринного світу; оптимізація ландшафтів
Центрального Полісся на засадах сталого природокористування; розробка
енергозберігаючих технологій і технічних засобів для лісовідновлення на не
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розкорчованих зрубах; екологічна оцінка озимих зернових культур на
морозо- та зимостійкість в умовах Полісся України; еколого-економічне
оцінювання культур, сіножатей і пасовищ для визначення ефективності їх
вирощування.

Фото 13. Засідання науково-технічної ради НІІ екології і лісу, 2016 р.
До

головних

обов’язків

співробітників

інституту

входить:

впровадження в навчальний процес сучасних технологій проведення
досліджень, залучення масиву експериментального матеріалу для написання
курсових, дипломних робіт та проектів; підготовка монографій, навчальних
посібників та підручників екологічного та лісогосподарського спрямування.
Продуктивність

науково-виробничої

діяльності

інституту

забезпечується завдяки тісній співпраці його структурних підрозділів з
виробничими об’єднаннями різної форми власності для розробки та
провадження наукових напрацювань у виробництво. Безпосередньо цей
напрям роботи реалізований через складання довідників з інформацією щодо
екологічно

безпечних

технологій

вирощування

сільськогосподарських

культур, методичних рекомендацій щодо підвищення стійкості природних та
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культивованих екологічних систем, отриманням патентів на винаходи, актів
впровадження у виробництво.

Фото 14. Лабораторні заняття із студентами факультету екології і права
Інститут функціонує у чітких рамках державних стандартів вищої
освіти

за

відповідними

напрямами

підготовки,

спеціальностями

і

спеціалізаціями. Створює всі необхідні умови для проведення навчальнонауково-виробничої діяльності. Результатом роботи є проведення досліджень
за

державними

або

господарськими

тематиками

науково-практичних

конференцій, підготовка наукових доповідей на республіканських олімпіадах
тощо.
Відповідати високому званню та заявленому рівню знань Інституту
допомагає акцентування на підготовці наукових та науково-педагогічних
працівників. Аспіранти і здобувачі постійно проходять атестацію на науковотехнічній раді Інституту, яка переважно складається з докторів наук, що
працюють на екологічному та лісогосподарському факультетах, провідних
фахівців зі спеціальності «Екологія» та «Лісознавство і лісівництво».
32

Фото 15. Практичні заняття студентів із ландшафтного дизайну
Особливу увагу в своїй роботі Інститут приділяє розширенню зв’язків з
зарубіжними навчальними і науковими установами задля обміну практичним
досвідом, як з викладання дисциплін, так і з ведення наукової роботи.
Прогресивні погляди Євгена Михайловича розширили та поглибили
напрями наукової роботи факультету екології і права. Впродовж 2016 року
його роботи деканом було проведено 5 науково-практичних конференцій
«Наукові читання – 2016», «Наука. Молодь. Екологія», «Сучасні тенденції
розбудови правої держави України та світу», ІХ міжфакультетська науковопізнавальна конференція викладачів і студентів кафедри хімії факультету
екології і права ЖНАЕУ, вчителів хімії та учнів Житомирського екологічного
ліцею № 24 на тему «Хімічні аспекти екології», виїзна науково-практична
конференція «Пріоритети освіти і виховання в умовах сталого розвитку» на
базі Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді.
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Активізувалась робота з проведення круглих столів та виїзних засідань
НІІ екології та лісу, так за 2016 рік було проведено до 10 круглих столів.
Серед них заслуговують на увагу круглі столи із залученням провідних
фахівців і науковців Житомирщини – «Шляхи поліпшення використання
земельних ресурсів в умовах Житомирської області» та круглий стіл «Захист
прав людини і громадянина в Україні та зарубіжних країнах».

Фото 16. Обмін досвідом із науковцями та аграріями
Житомирської області
Євген Михайлович бере активну участь у науково-практичній роботі
виробничників. 15 червня 2016 року на базі ТОВ «Вега Агро» Брусилівського
району Житомирської області відбувся «День поля – 2016: Сучасні сорти
озимої пшениці та технології виробництва високоякісного зерна і насіння».
Він ділився своїми баченнями інтенсифікації сільськогосподарського
виробництва та його екологізації з науковцями Інституту фізіології рослин і
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генетики НАН України, представниками Інституту сільського господарства
Полісся НААН, працівниками управління агропромислового розвитку
Житомирської обласної державної адміністрації, співробітниками Державної
інспекції сільського господарства у Житомирській області та керівниками
аграрних підприємств Житомирської області.

Фото 17. «День поля – 2016» на базі ТОВ «Вега Агро» Брусилівського
району Житомирської області
На базі Житомирської філії ДУ «Держґрунтоохорона» Євгеном
Михайловичем

започатковано

практичні

виїзні

навчання

студентів

агрономічного та екологічного факультетів. Навчання проводилося з
дисципліни «Інформаційно-консультативне забезпечення агропромислового
комплексу». Під час навчання зверталась увага студентів на методику
відбору ґрунтових зразків на вміст гумусу, макро- і мікроелементів, реакції
ґрунтового

розчину,

визначення

важких

радіологічного контролю.
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металів

та

проведення

Фото 18. Виїзне практичне заняття студентів факультету екології і права
в Житомирській філії ДУ «Держґрунтохорона»
Ознайомлено студентів із сучасними приладами з визначення якісних
показників ґрунту, добрив, пестицидів, хімічних меліорантів, продуктів
харчування, питної води. Вивчено технологічні процеси та нормативноправові

акти

щодо

виготовлення

агрохімічних

паспортів,

проектів

землеустрою, проектно-кошторисної документації для проведення хімічної
меліорації ґрунтів, рекомендацій з раціонального та економічно-доцільного
внесення добрив, застосування їх у сівозміні під кожну культуру під
запланований урожай. Проведені практичні заняття в Житомирській філії ДУ
«Держґрунтоохорона»

дали

можливість

студентам

агрономічного

та

факультету екології і права краще засвоїти теоретичні знання і використати
їх у своїй майбутній професії.
За рік роботи деканом Данкевич Є. М. налагодив співпрацю з
компанією «Техноторг», яка розташована в с. Оліївка Житомирського
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району. На виїзних заняттях студентам було продемонстровано новітню
сільськогосподарську техніку, ознайомлено із сучасними інноваційними
технологіями вирощування сільськогосподарських культур та окреслено
перспективи розвитку галузі тваринництва. Перед студентами виступили
провідні керівники та спеціалісти агропромислового комплексу області.

Фото 19. Виїзне заняття школи резерву керівних кадрів ЖНАЕУ на базі
компанії «Техноторг»
Зокрема, директор компанії «Техноторг» Валентин Журавський
ознайомив студентів з виставковим майданчиком, детально зупинився на
особливостях

конструкції

та

умовах

експлуатації

зернозбиральних

комбайнів, тракторів,, ґрунтообробної та посівної техніки. Директор
інституту охорони ґрунтів Житомирської філії «Держґрунтоохорона» Роман
Паламарчук висвітлив питання ефективності використання земельних
ресурсів області та підвищення родючості ґрунтів.
Про сучасні методи ведення галузі тваринництва та ветеринарного
забезпечення

розповів

заступник

начальника

Головного

управління

державної ветеринарної медицини в Житомирській області Володимир
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Вісик. Студенти отримали багато корисних порад та усвідомили значимість
обраної професії.
Значні зміни відбулися і на факультеті екології і права з приходом
Євгена Михайловича. За період перебування Євгена Михайловича на посаді
декана з грудня 2015 року, з метою реорганізації та розширення переліку
акредитованих спеціальностей і спеціалізацій, було осучаснено назву
екологічний факультет на факультет екології і права.

Фото 20. Деканат факультету екології і права
На кафедрі хімії створена об’єднана агрохімлабораторія, де поряд із
навчанням студентів проводяться аналізи ґрунтів, якості вирощеної
продукції, питної води та поглиблюється співпраця із агроформуваннями та
фермерськими господарствами області.
Відкриття нових спеціальностей «Водні біоресурси та аквакультура»,
«Технології захисту навколишнього середовища» та «Науки про Землю»
дозволяє створити нові лабораторії та забезпечити здобуття сучасних
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професій: технолог з виробництва продукції аквакультури, державний
інспектор рибоохорони, гідробіолог, інженер з охорони навколишнього
середовища, технолог-еколог, технік землевпорядник. Студенти матимуть
можливість працевлаштування в науково-дослідних установах, у вищих
навчальних закладах, державних та приватних підприємствах.

Фото 21. Засідання деканату факультету екології і права
На факультеті за цей період створено гуртки (майстер класи) з
флористики і фітодизайну, приготуванню фіточаїв із лікарської продукції.
Доценти Іщук Оксана Василівна, Матковська Світлана Іванівна та
Світельський Микола Михайлович допомагають ювіляру у роботі зі
студентами.
За

2016

рік

факультет

екології

і

права прославився

своїми

студентськими командами КВК. Так, команда КВК «Житомирський
стандарт» перемогла у ІІ турі чемпіонату вузу і отримала «Кубок ректора
ЖНАЕУ», виграла кубок міста Житомир і стала найкращою командою 2016
року. Розпочала свій дебют із перемоги і молода команда КВК «Право на
ліво», в якій беруть участь студенти спеціальності «Право».
39

Упродовж 2016 року на факультеті екології і права проводилась
екологічна акція до Дня довкілля, окультурення водойми на дослідному полі
ЖНАЕУ,

закладалися

досліди

в

Ботанічному

саду

університету,

Житомирському центрі еколого-натуралістичної творчості молоді.
Навчальний процес поєднувався із практичними заняттями. Студенти
факультету відвідали полігон ТПВ м. Житомира та ТОВ «Екопромімпекс», де
ознайомилися із структурою та робочою картою полігону ТПВ, умовами
прийому і морфологічним складом відходів. Майбутні фахівці-екологи
вивчали установку для виготовлення біогазу, який використовується для
отримання теплової та електричної енергії.

Фото 22. Робота із аспірантами по органічному виробництву та
альтернативних видах добрив
Викладачі та студенти брали активну участь у святкуванні Дня
народження Університету, національно-патріотичному виховному заході з
нагоди

свята

Покрови,

Всеукраїнському

проекті

«День

кар’єри»,

просвітницько-інформаційному форумі «Портал Успіху – 2016», форумі
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роботодавців та ярмарку вакансій. Проводилась профорієнтаційна робота
серед школярів середніх шкіл, ліцеїв Ємільчинського, Коростенського,
Брусилівського районів та міста Житомира.
Покращилась робота щодо науково-практичного заняття студентів
кафедри правознавства. Так впродовж 2016 року проводилось виїзне
практичне заняття на базі Житомирської виправної колонії №4. Студентів
було ознайомлено із особливостями судочинства та з роботою виконання
покарань.

Організовано

поїздки

студентів

до

Верховної

Ради

та

Конституційного суду України. Проведено круглі столи: «Захист прав
людини і громадянина в Україні та зарубіжних країнах», «Реформування
виконавчого

провадження

в

Україні»,

«Становлення

та

розвиток

конституціоналізму в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення». На базі
кафедри правознавства проведено ІV міжнародну науково-практичну
конференцію «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та
світі». Організовано урочисте засідання та святковий концерт присвячений
Дню юриста.
Результатом

проведеної

науково-практичної

роботи

на

кафедрі

правознавства був правовий турнір серед навчальних закладів Житомирської
області, на якому переможцем стала команда «Аргумент» спеціальності
«Правознавство» ЖНАЕУ.
На факультеті екології і права відбулися позитивні зрушення і в
спортивно-масовій роботі. За результатами Спартакіади ЖНАЕУ, яка
відбулася в березні 2016 року, студенти факультету зайняли перше місце з
шахів, друге місце з міні-футболу та настільного тенісу, третє місце з
гирьового спорту.
Студент 1 курсу Мороз В. В. зайняв перше місце в командному заліку
та в командній естафеті з пожежно-прикладного виду спорту в чемпіонаті
області. У спартакіаді першокурсників, яка проходила в жовтні 2016 року,
жіноча команда факультету екології і права з волейболу зайняла перше, а
чоловіча – друге місця серед команд факультетів вузу. На змаганнях з
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пауерліфтингу вдало виступив кандидат у майстри спорту, студент
факультету екології і права Герасимчук Віталій, який став переможцем
змагань і завоював Кубок Полісся. У загальному заліку команда факультету
екології і права посіла ІІІ місце у ХХІ Спартакіаді серед факультетів та ІІ
місце у Спартакіаді ЖНАЕУ 2016–2017 р. серед першокурсників.
У вільні від роботи години наш ювіляр проводить на дачному масиві
(«Хлібороб»), що знаходиться біля с. Барашівка Житомирського району. Тут
він побудував дачний будиночок, посадив власноручно сад, має невеличку
водойму, доглядає за городом та квітами.

Фото 23. Догляд за молодим садом на дачному кооперативі «Хлібороб»
Навколо дачного масиву знаходиться ліс, де Євген Михайлович
залюбки збирає гриби, ягоди, заготовляє лікарські рослини. До цієї справи ще
з дитячих років привчила його мама. Вона дуже любила квіти. Із ранньої
весни до пізньої осені у батьківській оселі завжди цвіли нарциси і тюльпани,
піони і гладіолуси, айстри і чорнобривці, троянди і хризантеми. Як добру
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пам’ять про свою маму Євген Михайлович на присадибній ділянці сам
вирощує квіти і навчає цьому своїх дітей та онуків.

Фото 24. Квіти вирощені Євгеном Михайловичем
Євген Михайлович любить доглядати за садом. Цю любов прививали з
дитячих років дідусь і бабуся. Вони навчили онука як правильно підбирати
площу під посадку плодових дерев, як посадити підщепу, прищепити дерево,
провести обрізку саду та доглянути за ним впродовж всієї вегетації. Тому
щорічно на дачному масиві «Хлібороб» зацвітає сад, який щедро обдаровує
свого господаря добірними плодами і нагадує йому про дитячі роки життя,
які пройшли немарно.
М. Ігнатюк
директор наукової бібліотеки ЖНАЕУ
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Предметно-тематичний покажчик
Аграрний ринок – 66, 83, 105, 107, 109, 110
Агропромислова інтеграція – 39, 41, 42, 46, 50, 52, 53, 67, 69, 70, 76, 82
Агропромислові кластери – 103
Агрохолдинги – 134
Альтернативне сільське господарство – 135
Біоекологізація землеробства – 15
Біопаливо – 88
Бюджетування – 51
Важкі метали – 2
Весняно-польові роботи – 4, 31, 35, 59
Витрати – 113, 118
Геоінформаційні технології – 64
Деградація ґрунтів – 36
Державна підтримка – 62
Децентралізація – 129
Дорадництво – 94, 111
Екологізація сільськогосподарського виробництва – 120, 127, 130, 131, 132,
133,138, 139
Екологічний контроль – 131
Економіка підприємства – 121, 122, 123, 125, 126, 137
Економіка тваринництва – 113, 118
Експорт сільськогосподарської продукції – 107, 109
Євроінтеграція – 107
Зайнятість сільського населення – 63, 75
Захист сільськогосподарських культур – 22, 29,48
Зберігання зернових культур – 42
Збір урожаю – 58
Земельні ресурси – 134
Землекористування – 38, 106, 112, 130, 139
Землеробство – 26, 27, 120
Інвестиції – 68, 98, 110, 114
Інституціональна економіка – 124
Інтеграція – 49, 53, 63, 71, 82, 90, 116
Інтегровані підприємства – 40, 61, 62, 65, 69, 83, 85, 87, 89, 90, 96, 97, 98, 101,
114, 120
Картоплярство – 78
Кормовиробництво – 43, 95
Кукурудза – 21, 56, 84
Льон-довгунець – 92
М’ясне скотарство – 81
Меліоранти – 6
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Міжгалузева інтеграція – 38, 41, 43, 44, 45, 47, 51, 54, 56, 57, 63, 67, 68, 70, 72,
74, 75, 76, 77, 80, 81, 84, 86, 91, 93, 95, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 119
Мінеральні добрива – 2, 5, 7, 8
Надконцентрація сільського господарства – 134
Насінництво – 17, 20
Науково-практичні рекомендації – 22, 32, 58, 120
Обслуговуючі кооперативи – 60
Озимі зернові культури – 4, 11, 12, 13, 16, 20, 23, 24, 28, 34, 59
Органічна продукція – 109
Органічне виробництво – 73, 109, 117
Органічне землеробство – 97, 115, 132
Пелюшко-вівсяна суміш – 15, 21
Переробна промисловість – 71
Природні ресурси – 91
Продукція скотарства – 55
Радіоактивне забруднення – 6, 37, 127, 132
Ріпак – 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 25, 72, 79, 87, 127
Родючість ґрунтів – 14, 26, 33
Рослинні рештки – 61
Синергетика – 52, 53
Технологія вирощування сыльськогосподарських культур – 23, 24
Точне землеробство – 128
Урбоекологія – 136
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Зміст
Передмова
Основні дати життя та діяльності Данкевича Євгена Михайловича
Науковець та практик нової генерації
Хронологічний покажчик публікацій
Монографії
Підручники, навчальні посібники
Відгуки та рецензії виконані Данкевичем Є. М.
Іменний покажчик
Предметно-тематичний покажчик
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