
Профіль викладача: Мерленко Ігор Михайлович  

 

e-mail: im_merlenko@ukr.net 

Біографічна довідка:  

Народився 08.06.1965 року. В 1982 році із золотою медаллю закінчив 

Мирненську СШ Рівненської області. В тому ж році поступив в Житомирський 

сільськогосподарський інститут на агрономічний факультет денної форми 

навчання.  

В 1983-1985 роках проходив службу в рядах Радянської армії, в т.ч. –в 

1985 році в Афганістані. Маю  державні нагороди. В 1988 році з відзнакою 

закінчив ЖСГІ (спеціальність – вчений агроном). 

 Після закінчення інституту працював головним агрономом в колгоспі 

ім.Чапаєва Млинівського району Рівненської області. 

 В 1989 році перейшов працювати в Поліський філіал інституту 

ґрунтознавства і агрохімії ім.О.Н.Соколовського  в лабораторію органічних 

добрив (м.Луцьк). 

 В 1990-1993 роках навчався на стаціонарному  відділенні аспірантури 

інституту ґрунтознавства і агрохімії ім.О.Н.Соколовського (м.Харків). На 

основі проведення багаточисленних польових, лабораторних, вегетаційних, 

лізіметричних досліджень в 1995 році захистив дисертацію на здобуття вченого 

ступеня  кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.00.04 - 

агрохімія на тему “Органічні добрива, виготовлені на основі сапропелю, та їх 

вплив на родючість дерново-підзолистого грунту і продуктивність с/г культур в 

умовах Західного Полісся України”. 

 З 1998 року працював на кафедрі екології в Луцькому біотехнічному 

інституту МНТУ на посаді доцента та завідувача кафедри. 

 З 2002 року і по сьогоднішній день є доцентом кафедри Луцького 

національного технічного університету. Є автором більше 100 наукових праць і 

методичних вказівок для наукових співробітників, фахівців сфери АПК та 

студентів ВНЗ. 

 

Освіта: Житомирський СГІ,1988 р. Спеціальність: «Агрономія». 

Кваліфікація: вчений агроном. 

Кандидат сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.01.04 – Агрохімія, 

КН №008477 

 

Наукові інтереси: агроекологія, біологічне землеробство, радіоекологія, ОВД 

Науково-педагогічна діяльність: 

09.1989 09.1990 Прийнятий на посаду молодшого 

наукового співробітника 

Поліського філіалу ІГА  

ім. О .Н.Соколовського 
09.1990 01.1993 Навчання в аспірантурі при 

Інституті ґрунтознавства і 

агрохімії ім.. О.Н.Соколовського 

на денній формі навчання 01.1993 10.1998 Прийнятий на посаду старшого 

наукового співробітника 

Поліського філіалу ІГА  

ім. О .Н. Соколовського 
Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-

технічного університету ІП-ІУ рівня акредитації 
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10.1998  Призначений       на      посаду      

викладача екологічних       

дисциплін       на       умовах 

укладеного контракту 
10.1999  Переведений на посаду старшого 

викладача курсу   дисциплін   

екологічного   циклу   на умовах 

укладеного контракту 
12.2000  Призначений      в.о.      доцента      

кафедри "Екобізнес" на умовах 

раніше укладеного з ним 

контракту 
 08.2002 Звільнений    з    посади    доцента    

кафедри "Екології людини" за 

згодою сторін п.1 ст. 36 КЗпП 

України 
Луцький національний технічний університет 

09.2001  Прийнятий   на   посаду   доцента   

кафедри екології   та   безпеки   

життєдіяльності   (за 

сумісництвом) 
09.2002 по теперішній 

час 

Прийнятий   на   посаду   доцента   

кафедри екології та агрономії по 

основному місцю роботи 

 
 

 

Професійний досвід: 02.1989-09.1989- Прийнятий на посаду головного агронома 

в колгосп ім.Чапаєва Рівненська обл.. Млинівський р-н с. Пугачівка 

2013-2015 р.р. - заступник директора по науці Поліської дослідної станції ННЦ 

«ІГА імені О.Н.Соколовського» (за сумісництвом) 

 

2006-2011 роки – старший науковий співробітник Волинського центру 

«Облдержродючість» (за сумісництвом) 

Навчальні дисципліни: 

Землеробство з основами гербології, ґрунтознавство, екологічна експертиза, 

моніторинг довкілля 

Знання мов: українська, російська – вільно, англійська – читаю розмовляю зі 

словником 

Професійні нагороди: грамоти ректора та декана  Луцького НТУ 

Вибрані праці: 

1. Мерленко І. М., Повх О.В. Оцінка придатності сільськогосподарських угідь 

лісостепової зони  Волинської області для створення спеціальних сировинних 

зон/ Науковий вісник Чернівецького університету: Біологія. (Біологічні 

системи) – Т 4. - Вип. 3: Чернівці: Рута, 2013. – С.316-318.   

2. Мерленко І. М. Системи удобрення капусти білоголової за використання 

екологічно безпечних препаратів в умовах органічного землеробства / І. М. 

Мерленко, О. В. Повх // Наукові праці інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків : збірник наукових праць. – К., 2013. – Випуск 17 (Том ІІ). – 

С. 72-75. 

3.Повх О. В. Стан мікробіоценозу дерново-підзолистого супіщаного ґрунту під 

впливом органічних добрив та мікробіологічних препаратів / О. В. Повх, І. М. 

Мерленко // Вісник Сумського національного аграрного університету : 

Агрономія і біологія. – Суми, 2013. – № 3 (25). – С. 61-64. 

4.Бондарчук Л.Ф., Бондарчук С.П., Мерленко І.М. Оцінка агроекологічного 

стану осушуваних земель Камінь-Каширського району Волинської області 

//Збірник наукових праць ПДАТУ. – Спецвипуск до VІІІ науково-практичної 



конференції „Сучасні проблеми збалансованого природокористування”. –2013. 

–С.45-53. 

5.Мерленко І. М., Гаврилюк В. А. Удобрення ячменю при вирощуванні на 

радіоактивно забруднених територіях в умовах Волинської області/ Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Радіоекологія-2014». - Київ, 24-

25 квітня 2014. 

6.Мерленко І.М., Бондарчук С.П., Яковук К.М. Створення спеціальних 

сировинних зон на території Любомльського  району Волинської 

області//Екологічні нотатки.–Випуск 5. –Луцьк: ВВ Луцького національного 

технічного університету, 2017.–С. 96 -103. 

7.Мерленко І.М.,    Картава О.Ф.,  Коробчук Л.І., Панькевич С.Г. 

Порядок надання статусу спеціальних сировинних зон в Україні// Екологічні 

нотатки.–Випуск 5. –Луцьк: ВВ Луцького національного технічного 

університету, 2017.–С.107-114. 

 

Посібники, монографії 

1.Мерленко І.М. Радіоекологія  та можливі наслідки використання енергії 

атома:Навчальний посібник.–Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2008. – 594 с. 

2.Озеро Світязь:сучасний природно-господарський стан та проблеми: 

Монографія./За ред. Мольчака Я.О.-Луцьк:РВВ ЛДТУ, 2008. -336 с. 

3..Зінчук П.Й., Зінчук М.І., Шевчук М.Й., Мерленко І.М. Екологічне 

ґрунтознавство та охорона грунтів: Навчальний посібник. – Луцьк, 2008. – 102 

с.  

4.Зіньчук П.Й., Зінчук М.І., Мерленко І.М. Основи екології: навчальний 

посібник (на допомогу студенту). – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2009. - 92 с.  - ISBN 

978-7667-97-9. 

5..Еколого-токсикологічний моніторинг впливу непридатних агрохімікатів та 

відновлення порушених екосистем на території басейну р. Західний Буг: 

Монографія / За редакцією  І.М. Мерленка, М.І. Зінчука. – Луцьк: ПП Іванюк 

В.П., 2010. - 258с. - ISBN 978-966-600-493-5. 

6.Зінчук М.І., Мерленко І.М. Громадський екологічний моніторинг: 

Навчальний посібник. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008. – 106 с. 

7.Мерленко І.М. Агрохімічні та агроекологічні основи застосування 

нетрадиційних органічних добрив та технологій в контексті альтернативного 

землеробства: монографія/ І.М. Мерленко. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. -290 с. 

8.Грунти Волинської області. Монографія/За ред.. М.Й. Шевчука, М.І.Зінчука, 

П.Й.Зіньчука. –Луцьк. – 2016. -240 с. (внесок – 5%). 

9.Радіоекологія. Конспект лекцій/ Електронний посібник/ Мерленко І.М., 2018. 

10.Екологічна безпека навколишнього середовища оцінка, перспективи, 

управління : колект. монографія / І. М. Мерленко / за наук. ред. доц. Картавої О. 

Ф. – Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2015. – С. 

83-88. – 0,41 др. ар.. 

11.Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, 

відновлення та раціонального використання : колективна монографія / за ред. 

О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П. : Видавництво ПП «Астрая», 2019. – 

279 с. 



12.Колошко Л.К., Зінчук М.І., Шевчук М.Й., Мерленко І.М. та ін. Карта ґрунтів 

Волинської області складена на основі матеріалів крупно масштабного 

обстеження та послідуючих коректувань грунтів. М. 1:250 000. 

Патенти 

1.Мерленко І.М. Патент на корисну модель №49595 "Виготовлення продукту 

біоферментації з додаванням зернистих або жовнових фосфоритів. 

Зареєстровано 11.05. 2010. Бюл. №9. Номер заявки u 2008 07077. МПК (2000) 

С05F 17/00. 

2. Мерленко І.М., Сунак П.О., Зінчук М.І., Аджиєва Л.Г. Програмний продукт 

"Fermentacіa 1.0"/ Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №24808 

від 20.06.2008. 

3. Засекін Н.П., Лопушняк В.І., Мерленко І.М..Патент на корисну модель № 

75068 Спосіб удобрення картоплі за внесення ферментованого добрива на 

дерново-підзолистих грунтах. 

4.Дідковська Т. П.,Мерленко І. М., Гаврилюк В. А., Мельничук Е.В. Патент на 

корисну модель №58139 «Спосіб приготування пастоподібного гумінового 

добрива із сапропелю методом диспергації» від 11.04.2014. 

5.Гаврилюк В.А., Бортнік А.М., Мерленко І.М., Середюк Л.Є. Рекомендації 

щодо коригування системи контрзаходів у рослинництві з урахуванням 

сучасної радіологічної ситуації (науково-практичні рекомендації) /Свідоцтво 

про реєстрацію авторського права на твір. - №77075 від 22.02.2018р. 

6.Гаврилюк В.А., Мерленко І.М., Повх О.В.,Валецька О.В. Агроекологічний 

моніторинг сільськогосподарських угідь з виділенням зон, які сприятливі для 

вирощування органічної продукції (на прикладі Волинської області) (науково-

практичні рекомендації) /Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. - 

№77076 від 22.02.2018р. 

 

Методичні вказівки 

1.Основи ведення сільського господарства і охорона земель. Методичні 

вказівки до практичних робіт для студентів напряму підготовки       6.040106 - 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування   денної    та заочної форм навчання / Шевчук М.Й., 

Мерленко І.М. - Луцьк: РВВ ЛНТУ,  2014. - 36 с. 

2.Радіоекологія. Методичні вказівки до виконання самостійних занять для 

студентів спеціальності 6.070800 - “Екологія та охорона навколишнього 

середовища” денної  форми навчання/ І.М. Мерленко, С.П.Бондарчук. – Луцьк: 

РВВ ЛНТУ, 2014. – 24 с. 

3. Агроекологія: методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 

спеціальності  8.070800 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» денної форми навчання/уклад. С.П. 

Бондарчук, І.М.Мерленко. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 16 с. 

4.Радіоекологія: методичні вказівки до лабораторних занять для студентів 

напряму підготовки 6.040106  «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване    природокористування» денної та заочної форм 

навчання/уклад. І.М. Мерленко, С.Г.Панькевич. – Луцьк : Луцький НТУ, 2014. 

– 36 с. 



5. Радіоекологія: методичні вказівки до практичних занять для студентів 

напряму підготовки 6.040106  «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване    природокористування» денної та заочної форм 

навчання/уклад. І.М. Мерленко, Л.І.Коробчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 

40 с. 

6.Рекомендації по ефективному використанню осушуваних ґрунтів Західного 

Полісся України (на прикладі Волинської області)/ [Кол. авт.]/ За редакцією 

І.М.Мерленка. - Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2010. - 92с. 

7.Рекомендації для ведення сільськогосподарського виробництва в умовах 

радіологічного та токсикологічного забруднення у Волинській області/ За 

редакцією І.М. Мерленка, М.І. Зінчука. – Луцьк, 2010. - 60с. 

(Монографії, Посібники, Статті у наукових фахових виданнях, Статті у 

закордонних виданнях, Статті у виданнях, що входять у наукометричні 

бази Scopus, Web of Science, патенти) 

 

Членство в офіційних наукових товариствах:Товариство грунтознавців та 

агрохіміків України, керівник ГО «Чисте довкілля Волині» 

 

 

Посилання на профілі у: 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LNCV_ikAAAAJ 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3321-6273 
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