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Проректор з наукової та інноваційної діяльності,
доктор сільськогосподарських наук, професор

Н

ародився 15 травня 1972 р. в с. Хацьки Черкаського району Черкаської області. У 1994 р.
закінчив із відзнакою УСГІ. Після закінчення інституту працював агрономом, старшим
лаборантом проблемної лабораторії з розробки комплексних заходів боротьби з бур’янами від Міністерства АПК
України, асистентом кафедри мікробіології, біохімії
і фізіології рослин, доцентом кафедри біології
(2006–2008 рр. — докторант). У 1998 р. захистив
кандидатську, а в 2011 р. — докторську дисертацію.
У цьому ж році обраний на посаду професора кафедри
біології. У 2012 р. призначений головою науково-методичної ради Уманського НУС. З 2015 р. і нині — голова
спецради Д 74.844.02 та член спеціалізованої вченої ради
Д 74.844.01 зі спеціальностей 06.01.07 «Плодівництво» й
06.01.15 «Первинна обробка продуктів рослинництва»,
координатор роботи регіональних відділень товариств
фізіологів та мікробіологів України, з травня 2013 р. —
проректор із наукової та інноваційної діяльності Уманського НУС, член Наукової ради МОН.
В. П. Карпенко — продовжувач наукової школи з мікро
біології, біохімії і фізіології рослин. Керівник більше
10 господарчих, міжнародних та державних наукових тематик. Керівник НДЛ «Екологічного моніторингу в агросфері». Під керівництвом Віктора Петровича захищено
дві кандидатські дисертації. Головний редактор та заступник головного редактора фахових видань «Вісник Уманського НУС» і «Збірник наукових праць Уманського НУС».
Дослідження В. П. Карпенка спрямовані на з’ясування
й вивчення механізмів дії біологічно активних речовин

різної природи на проходження фізіолого-біохімічних,
анатомо-морфологічних, мікробіологічних та фітоценотичних змін і процесів у посівах сільськогосподарських
культур з метою розробки та обґрунтування економічно
вигідних і екологічно безпечних заходів і технологій
з їх використання. Творчий доробок — понад 300 наукових праць, зокрема 11 патентів на винаходи та корисні
моделі, 5 підручників, 10 навчальних і навчально-методичних посібників, 25 методичних та практичних рекомендацій, 2 типові програми з навчальних дисциплін,
8 монографій, 28 публікацій у зарубіжних виданнях.
На посаді проректора з наукової та інноваційної
діяльності Віктор Петрович забезпечив: суттєве розширення Програми виконання наукових досліджень
в університеті за державними, господарчими та ініціативними напрямками; збільшення числа науково-дослідних лабораторій з 6 до 22; зростання чисельності
виконання наукових досліджень на замовлення фірм,
підприємств та організацій; розширення мережі спеціалізованих вчених рад та переліку фахових видань
університету; відновлення державного фінансування
унікальної дослідницької агроекосистеми яблуневого
саду Уманського НУС; розширення наукової співпраці
з закордонними ЗВО, фірмами та організаціями; активізацію участі університету в проектах та програмах Еразмус +, DAAD, Фулбрайта, POSTUP та ін.
Нагороджений більш як 30 грамотами й відзнаками,
зокрема Міністерства аграрної політики й продовольства України (2011), Міністерства освіти і науки (2015),
Кабінету Міністрів України (2017).
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