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ВІД УКЛАДАЧІВ

Україна дедалі впевненіше заявляє про себе як цивілізовану європейську
державу і все частіше бере участь у виконанні міжнародних проєктів, пов’язаних
із забезпеченням загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
що збираються, зберігаються та надаються в користування бібліотеками. Цілком
виправдано зростає інтерес до наукової бібліографії. Величезний доробок
вітчизняної аграрної науки потребує системного опрацювання та оцінки
вагомості отриманих здобутків. Потреба у цьому виникає як з боку суспільства,
яке не може ефективно розвиватися, не усвідомлюючи свого потенціалу, так і з
боку науки, для її самооцінки й самоорієнтації, а також вшанування чи
повернення із забуття видатних особистостей, які зробили вагомий внесок у
становлення та розвиток вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи.
Ми досліджуємо й вивчаємо історію не лише для того, щоб знати минуле, а
й щоб розширити наші горизонти, розуміти, що наша теперішня ситуація не є ані
природною, ані неминучою, та відповідно, мати перед собою значно більше
можливостей, аніж уявляли раніше.
Сотні імен відомих вітчизняних науковців сільськогосподарської галузі є
гордістю не тільки вітчизняної, а й світової науки і ми намагаємося це
презентувати.
У часи державності України, в умовах переходу на євроатлантичний вектор
політики та в період постійних реформувань усіх складових економіки
сільськогосподарська дослідна справа як організація розвиватиметься й надалі,
з’являтимуться нові видатні імена в українській науці, нові відкриття на ниві
агрономії, зоотехнії, ветеринарії, механізації, меліорації тощо. Крім того,
сподіваємося, що нове покоління вчених-аграріїв підхопить найкращі вікові
традиції, досвід, накопичений попередниками, і, найголовніше, високі принципи
моральності та етичності в науці.
Кожна подія, процес чи явище всебічно і глибоко розкриваються тільки тоді,
коли враховано зв'язок минулого, сучасного і майбутнього. Цієї вимоги потрібно
дотримуватись у вивченні будь-якої науки, а особливо аграрної, яка розвивається
на основі нагромадження людського знання в процесі суспільної й, передусім,
господарської практики.
Пам’ять людства… Наскільки нам важливо пам’ятати про минуле, знати
сьогодення? У теперішньому світі ми часто губимось у датах й часі, тому
«Календар знаменних і пам’ятних дат» слугує тим надійним вартовим,
оберігом, який змушує нас згадати тих, чий внесок є величним в історії
сільськогосподарської дослідної справи в Україні й заслуговує шани і поваги.
Видання складається із трьох розділів, іменного покажчика та додатків. У
першому розділі «Визначні діячі сучасності» розміщено біографічні довідки
провідних науковців системи НААН, а також навчальних закладів аграрного
профілю, які святкуватимуть ювілеї у 2022 році; у другому – «Історичні постаті»
– наведено біографічні нариси до ювілейних дат народження видатних учених
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минулого; третій розділ – «Знаменні події та пам’ятні дати» – слугує
інформативним наповненням щодо різних знакових подій в історії
сільськогосподарської дослідної справи України. Наступні частини видання – це
довідково-інформативний апарат, що дає змогу читачеві ознайомитися з
алфавітним переліком прізвищ учених, біографії яких розміщено у збірнику, а
також реєстром публікацій біобібліографічної серії «Науково-допоміжні й
довідково-інформативні видання», підготовлених спеціалістами ННСГБ НААН.
Збірник адресовано дослідникам історії аграрної науки, іншим науковцям,
фахівцям-практикам, викладачам, аспірантам, студентам аграрних вищих і
середніх навчальних закладів та усім, хто цікавиться історією природознавчих
наук.
До його підготовки залучено співробітників підвідомчої мережі науководослідних установ НААН та галузевих ВНЗ. Це видання не претендує на
вичерпність інформаційного матеріалу, тому всі зауваження та побажання
приймемо з вдячністю.
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РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧНІ ДІЯЧІ СУЧАСНОСТІ
СІЧЕНЬ
75 років від дня народження
ЛИТВИНЕНКА Миколи Антоновича
Вчений в галузі селекції та насінництва,
сільськогосподарських рослин (озимої пшениці), доктор
сільськогосподарських наук, академік НААН
Народився 1 січня 1947 р. в с. Духівниче Охтирського
району Сумської області.
Закінчив
у
1971 р.
агрономічний
факультет
Харківського
сільськогосподарського
інституту
ім. В. В. Докучаєва.
Впродовж 1971–1974 рр. – аспірант Всесоюзного селекційно-генетичного
інституту; 1974–1993 рр. – молодший науковий співробітник, в. о. завідувача
відділу, завідувач відділу селекції та насінництва пшениці; 1993–2007 рр. –
заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу селекції і насінництва
пшениці; з 2007 р. і донині – завідувач відділу селекції та насінництва пшениці
Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та
сортовивчення (м. Одеса).
У 1975 р. у Селекційно-генетичному інституті захистив кандидатську
дисертацію на тему «Изменчивость сортов и гибридов озимой мягкой пшеницы
при воздействии химическими мутагенами и ее селекционное значение». У
1981 р. впродовж 6 місяців проходив стажування в Міжнародному центрі
селекції пшениці і кукурудзи (CIMMIT, Мексика) і отримав Міжнародний
диплом селекціонера по пшениці. У 1985 р. присвоєно звання старшого
наукового співробітника. У 2001 р. в Інституті землеробства УААН захистив
докторську дисертацію на тему: «Теоретичні основи та методи селекції озимої
м’якої пшениці на підвищення адаптивного потенціалу для умов Степу
України».
У 2016 р. присвоєно звання професора.
М. А. Литвиненко – видатний вчений у галузі селекції та насінництва м’якої
пшениці. Він вперше в Україні теоретично обґрунтував і експериментально
реалізував нову селекційну програму створення якісно нових сортів озимої
м’якої пшениці – короткостеблових за висотою, з винятково вдалим поєднанням
високої продуктивності, стійкості до низьких і високих температур, основних
захворювань, з підвищеними показниками якості зерна. Ученим було визначено
провідні генетичні системи і морфологічні механізми, які забезпечують
ефективне комбінування ознак короткостебловості, високої продуктивності,
морозо-, зимостійкості, та посухо-, жаростійкості, стійкості проти захворювань.
М. А. Литвиненко є одним з авторів принципово нового напряму селекції –
створення сортів «надсильної пшениці», який полягає в розробці та реалізації схеми
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комбінування генетичних систем з максимальним позитивним впливом на якість
зерна.
Ним також удосконалено 13 методів створення оригінального вихідного
селекційного матеріалу, оцінки і добору генотипів, які б поєднували високу
продуктивність і адаптивні властивості. Зокрема за останні роки (2011–2020 рр.)
ним удосконалена технологія селекційного процесу озимої м’якої пшениці з
використанням біотехнологічних і молекулярно-генетичних методів. За цією
технологією створено і зареєстровано 11 висококонкурентоздатних сортів
озимої пшениці.
Ґрунтуючись на глибоких теоретичних дослідженнях М. А. Литвиненко
створив 102 сорти озимої м’якої пшениці, 80 з яких впродовж 1973–2020 рр. були
зареєстровані в Україні та за кордоном. Сумарна площа посіву цих сортів складає
в Україні біля 90 млн га. Він перший в Україні селекціонер, який є автором 3-х
сортів-шедеврів озимої м’якої пшениці, які вирощувались певні періоди на
площі більше одного 1 млн га щорічно: Альбатрос одеський (1992–2005 рр.),
Вікторія одеська (1999–2015 рр.), Антонівка (2012–2017 рр.).
Нині в Реєстрі налічується 32 сорти озимої м’якої пшениці, автором яких є
М. А. Литвиненко. Виведені вченим сорти останніми роками висіваються в
Україні на площі 1,2–1,8 млн га щороку і забезпечують приріст урожаю у межах
4–7 ц/га, що становить додатково 0,6–1,8 млн т високоякісного зерна пшениці.
Багато сортів озимої м’якої пшениці, створених М.А. Литвиненком, були
зареєстровані та вирощуються в Російській Федерації, Молдові, Угорщині,
Туреччині.
Здійснює наукове співробітництво з міжнародними організаціями
EUCARPIA, CIMMYT та селекційно-науковими компаніями Лімагрейн, Штрубе
та багатьма фахівцями з Угорщини, Болгарії, Туреччини, Франції, США.
Автор 236 наукових публікацій, 3 свідоцтв на методи селекції, 72 свідоцтва
на сорти рослин. Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій.
Обраний у 1999 р. членом-кореспондентом УААН, у 2002 р. – дійсним
членом (академіком) УААН (селекція).
Присвоєно почесне звання заслуженого працівника сільського господарства
України (1993). Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки за
цикл праць «Генетичні основи, методи створення нових напівкарликових сортів
озимої мякої пшениці та впровадження їх у виробництво» (1997). Нагороджений
орденами «За заслуги» II і III ступенів (2001, 2006), Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України (2002). Неодноразово був визнаний селекціонером
року.
Інформацію отримано з Відділення рослинництва НААН
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70 років від дня народження
ОБРАЖЕЯ Анатолія Федоровича
Вчений у галузі ветеринарної медицини, кандидат
ветеринарних наук, член-кореспондент УААН (1999)
Народився
1
січня
1952 р.
у
с. Семиходи
Чорнобильського району Київської області.
Після закінчення середньої школи продовжив навчання
в Українській сільськогосподарській академії (нині —
Національний
університет
біоресурсів
і
природокористування (НУБіП) України) на ветеринарному факультеті. У 1974 р.
отримав фах ветеринарного лікаря.
У 1974–1976 рр. – завідувач відділу Київського обласного об’єднання
Зооветпостач». З 1977–1992 рр. – науковий, старший науковий, провідний
науковий співробітник та завідувач сектору лабораторії мікотоксикології
Українського науково-дослідного ветеринарного інституту. У 1992–1994 рр. –
заступник директора з наукової роботи Київського філіалу Державного науководослідного контрольного інституту ветпрепаратів і кормових добавок. З 1994 р.
– заступник директора, а у 1995–2012 рр. – директор Інституту ветеринарної
медицини УААН. З 2012 р. і дотепер – заступник директора Німецькоукраїнської науково-виробничої фірми ТОВ «БРОВАФАРМА».
У 1986 р. в УСГА захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня
кандидата ветеринарних наук на тему: «Патулін – виділення, ідентифікація,
визначення в кормах і токсична дія на свиней». У 1989 р. йому присвоєно вчене
звання старшого наукового співробітника.
У 1999 р. обраний членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринарної
медицини та зоотехнії.
Ученим розроблено ряд технологій виділення, ідентифікації та
виготовлення мікотоксинів, експериментально обґрунтовано їхні максимально
допустимі рівні в кормах. Розроблено методи визначення мікотоксинів у
біосубстратах, систему контролю якості кормів, діагностики та профілактики
мікотоксикозів. Ним проведено молекулярно- генетичні дослідження збудників
бешихи свиней та вперше виявлено штам з природною інсерціею в гені SpaA
відповідальному за продукування протективного антигену на основі якого
розроблено унікальну інактивовану емульсин-вакцину проти цієї поширеної в
усьому світі хвороби, а також започатковано застосування препаратів на основі
ефірних олій для санації приміщень у присутності тварин. В осанні роки ним
розроблено, зареєстровано у встановленому порядку, налагоджене виробництво
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та реалізується в Україні, а також багатьох закордонних країнах 68 лікарських
засобів для потреб ветеринарної медицини
Автор 249 наукових праць, у тому числі 8 монографій i наукових збірників,
одного словника та одного підручника, а також міжнародного стандарту з
визначення токсичності зерна фуражного, продуктів його переробки,
комбікормів. Співавтор 4 вакцин, 74 хіміотерапевтичних препаратів, біоцидів та
кормових добавок, 3 наборів для діагностики, 6 технічних умов та державних
стандартів, більш ніж 150 нормативно-технічних документацій, досьє на
виробництво ветеринарних препаратів, настанов та інструкцій. Має 32
авторських свідоцтва та патенти i 3 раціоналізаторські пропозиції. Підготував 3
кандидатів наук
А. Ф. Ображей – заслужений працівник сільського господарства України,
нагороджений ювілейною медаллю «До 1500-річчя Києва», медаллю «За трудову
відзнаку», знаком Пошани Міністерства аграрної політики України, Почесною
відзнакою УААН, почесними знаками «За заслуги в розвитку ветеринарної
медицини» та «Ветеран ветеринарної медицини України» Державної
ветеринарної та фітосанітарної служби України, медалями Російської академії
сільськогосподарських наук «За достижения в области ветеринарной науки» та
«За развитие биологической науки и промышленности». Лауреат Премії
Української академії аграрних наук «За видатні досягнення в аграрній науці»,
має дві Подяки Кабінету Міністрів України та одну Київської міської державної
адміністрації.
Інформацію отримано з Відділення ветеринарної медицини НААН

70 років від дня народження
СИДОРОВА Володимира Анатолійовича
Вчений у галузі генетики та біотехнології рослин,
доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН
Народився 2 січня 1952 р. у с. Н. Любар Любарсього
району Житомирської області.
Закінчив
Київський
державний
університет
ім. Т. Шевченка, біологічний факультет (1973). У 1970–
1986 рр. – старший інженер, молодший, старший науковий
співробітник Інституту ботаніки АН УРСР. У 1979 р. в Інституті фізіології
рослин АН УРСР захистив кандидатську дисертацію на тему: «Изучение
структурно-функциональных особенностей изолированных протопластов и
реконструированных клеточных систем».
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З 1986 р. – тимчасово виконував обов’язки завідувача лабораторії Інституту
клітинної біології і генної інженерії АН України м. Київ. У 1989 р. в Інституті
фізіології рослин АН УРСР захистив докторську дисертацію на тему: «Клеточная
селекция мутантов растений и их использование».
Коло наукових інтересів В. А. Сидорова включає біотехнологію рослин,
клітинну селекцію, мутагенез, трансгенез. За його участю розроблялись
біотехнологічні аспекти клітинної селекції рослин, вивчались фундаментальні
питання мутагенезу та селекції in vitro різних типів мутантів, їхнього
використання в генетиці соматичних клітин, створювались технології генетичної
трансформації важливих сільськогосподарських культур та отримання
важливого селекційного матеріалу. В. А. Сидоров вперше продемонстрував
можливість поліпшення сільськогосподарських культур шляхом генетичної
трансформації цитоплазмону. Опубліковано понад 150 наукових праць, з них 1
книгу, 1 монографію. Має 10 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Під
керівництвом В. А. Сидорова захищено 6 кандидатських дисертацій.
Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН Відділення рослинництва.
Є лауреатом Державної премії СРСР в галузі науки і техніки та лауреатом
Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, а також Премії ім. В. Я. Юр’єва
за монографію «Біотехнологія рослин. Клітинна селекція» (1992).
Інформацію отримано з Відділення рослинництва НААН

80 років від дня народження
ЧУРСІНОВА Юрія Олексійовича
Вчений в галузі харчових технологій та виробничих
процесів у тваринництві, доктор технічних наук, професор,
академік Акадмії інженерних наук України
Народився 02 січня 1942 р. у с. Олександрівка
Добровеличківського району Кіровоградської області.
Діяльність знаходиться в площині розробки та
обґрунтування процесів і технологій зберігання та
переробки зернової продукції, а також біотехнологій
отримання біологічно-активних речовин з вегетативних частин рослин.
Закінчив у 1966 р. Ростовський-на-Дону інститут сільськогосподарського
машинобудування (нині Донськой державний технічний університет),
спеціальність сільськогосподарські машини, кваліфікація – інженер-механік.
У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження
технологічного процесу та обґрунтування параметрів робочих органів
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двоступеневого подрібнювача кормів». Докторську дисертацію захистив у
1989 р. на тему: «Прогресивні технологічні процеси виробництва протеїнових
концентратів з зелених рослин».
З виробничих досліджень значне місце займає участь у розробці та
впровадження в виробництво технології отримання протеїнових концентратів з
соку зелених рослин, яка була розроблена в Центральному науково-дослідному
інституті механізації тваринництва (м. Запоріжжя) і в якому робив, як співавтор
цієї проблеми на посадах старшого наукового співробітника, завідувача
науковою лабораторією, завідувача наукового відділу промислового
кормовиробництва (1974–1990). За інноваційними технологіями по матеріалам
дисертаційної роботи побудовано та введено в експлуатацію кормопідприємство
«Прип’ять» Мозирського району Гомельської області; потужний завод
протеїнових концентратів в Естонії, колективне господарство Вяйке-Маарья
Ракверського району; Ізобільненський завод протеїнових концентратів
Ставропольського краю; технологічна лінія протеїнових концентратів на
Веселовському комбікормовому заводі Запорізької області.
У 1990 р. – завідувача кафедри механізації тваринництва, пізніше очолив
кафедру технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції
Дніпропетровського державного аграрного університету.
Наукових розробок вченого становить 340 праць, з них 38 патентів та
авторських свідоцтв, в тому числі 4 міжнародних. Написано у співавторстві 8
навчальних посібників та підручників, опубліковано 2 монографії, в тому числі
одна колективна монографія. Був науковим керівником кандидатської дисертації
та науковим консультантом докторської дисертації, нині працює в Одеській
інженерній академії. Являється дійсним членом Академії інженерних наук
України.
Інформацію отримано від доктора технічних наук, професора Ю.О. Чурсінова

85 років від дня народження
БЕРЕЗОВСЬКОГО Миколи Давидовича
Вчений у галузі селекції сільськогосподарських тварин,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент НААН (1995)
Народився 5 січня 1937 р. на Кіровоградщині в
с. Перегонівці колишнього Підвисоцького району (нині
Голованівський).
У 1954 р. вступив до Тальянівського зоотехнічного
технікуму, що на Черкащині. Продовжив навчання на
зоотехнічному
факультеті
Одеського
сільськогосподарського інституту (1957).
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Після завершення навчання, у 1962 р., працював зоотехніком відділку в
радгоспі ім. 13-річчя Жовтня на Черкащині, а потім зоотехніком-селекціонером
і директором Первомайської держплемстанції на Миколаївщині.
Упродовж 1965–1968 рр. навчався в аспірантурі Полтавського НДІ
свинарства за спеціальністю розведення сільськогосподарських тварин. У
1968 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «М’ясні якості та деякі
біологічні особливості помісів від маток великої білої породи з кнурами п’єтрен
і ландрас». У 1990 р. – докторську дисертацію на тему: «Створення
спеціалізованих типів свиней методом внутріпородної селекції».
Вчене звання професора присвоєно у 1995 р. за спеціальністю 06.02.01 –
розведення та селекція тварин.
У 1995 р. обрано членом-кореспондентом УААН (Відділення зоотехнії).
Трудова і науково-дослідна діяльність вченого пов’язана із Полтавським
НДІ свинарства, де з 1968 р. він працював на посаді молодшого наукового
співробітника. Протягом 1979–2013 рр. очолював відділ розведення і генетики
цієї ж установи. За сумісництвом упродовж 15 років Микола Давидович читав
лекції в Полтавській державній аграрній академії.
Основним напрямом досліджень М. Д. Березовського є селекція
найрозповсюдженішої в Україні великої білої породи свиней, а підсумком
багаторічної роботи у цій галузі стало створення трьох внутріпородних типів
свиней (УВБ-1, УВБ-2, УВБ-3) і в їх структурі 8-ми заводських типів і великої
кількості ліній та родин. Теоретичні дослідження М. Д. Березовського пов’язані
з імуно- та популяційною генетикою, що ефективно використовувались для
прогнозування селекційного процесу з породою.
За результатами досліджень опублікував понад 450 наукових праць та
отримав 10 патентів. Під керівництвом М. Д. Березовського захищено 15
кандидатських та одна докторська дисертація.
М. Д. Березовський відвідав науково-виробничі об’єкти в 13-ти країнах
світу, надавав практичну допомогу спеціалістам Куби і Китаю.
Тривалий період Микола Давидович – координатор науково-дослідних
робіт із питань селекції у свинарстві, співвиконавцями яких є наукові установи
НААН.
Вчений є головою ради з великої білої породи свиней, членом НТР
Міністерства аграрної політики та продовольства України, працює у складі двох
спецрад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, був членом Вищої
атестаційної комісії України (ВАК).
За селекційні та інші наукові досягнення М. Д. Березовського нагороджено
орденами «Знак Пошани» і «За заслуги ІІІ ступеня», Трудовою відзнакою
Міністерства аграрної політики і продовольства України «Знак Пошани»,
Почесними грамотами НААН, Кабінету Міністрів України та Міністерства
аграрної політики і продовольства України. Має почесне звання «Заслужений
зоотехнік України».
Інформацію отримано з Відділення зоотехнії НААН
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90 років від дня народження
СІВЕРСА Віктора Семеновича
Вчений у галузі сільськогосподарської мікробіології,
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.
Народився 13 січня 1932 р. у с. Зидьки Зміївського р-ну
Харківської області.
У 1956 р. закінчив Харківський ветеринарний інститут за
спеціальністю «ветеринарія».
Упродовж 1956–1957 рр. працював молодшим науковим
співробітником Волинської обласної сільськогосподарської
дослідної станції (м. Луцьк), потім старшим лаборантом Інституту зоології
тварин (1957–1958), науковим співробітником-консультантом Відділення
біологічних наук АН УРСР (1958–1959).
У 1959–1962 рр. – аспірант Інституту мікробіології і вірусології
ім. Д. К. Заболотного АН УРСР, після закінчення аспірантури працював у цьому
інституті молодшим науковим співробітником (1962–1964), потім науковим
співробітником-консультантом апарату Президії АН УРСР (1964–1966),
старшим науковим співробітником відділу фізіології грибів та біологічно
активних речовин (1966–1971).
У 1971–1980 рр. – директор Українського НДІ сільськогосподарської
мікробіології Південного Відділення ВАСГНІЛ (нині – Інститут
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН),
одночасно завідував лабораторією мікробіології кормів; з 1981 р. – завідувач
відділу мікробіології кормів; з 1996 р. – завідувач сектору пробіотиків при відділі
вірусології і імунології тварин.
Кандидатська дисертація В. С. Сіверса присвячена вивченню мікрофлори
рубця великої рогатої худоби, яку захистив у 1964 р. в Інституті мікробіології і
вірусології ім. Д. К. Заболотного АН УРСР та здобув ступінь кандидата
біологічних наук, а в 1970 р. йому присвоєно звання старшого наукового
співробітника.
Вчений досліджував целюлозо- та геміцелюлозолітичні властивості
мікроорганізмів; приділяв увагу практичному застосуванню целюлаз в
сільському господарстві та паперовій промисловості. Проводив дослідження
мікробіологічних основ підвищення кормових якостей грубих кормів; під його
керівництвом вперше розроблено спосіб силосування соломи із застосуванням
мікроорганізмів; розроблено бактеріальний препарат БПС-44 та способи його
використання для силосування вареної картоплі, профілактики і лікування
шлунково-кишкових хвороб молодняка сільськогосподарських тварин і птиці,
налагоджено промислове виробництво цього препарату; розроблено середовища
для накопичення біомаси бактерій та показано можливість їх використання як
пробіотиків для профілактики та лікування шлунково-кишкових хвороб
молодняка сільськогосподарських тварин.
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У науковому доробку вченого 121 наукова праця, у т. ч. 11 авторських
свідоцтв і один патент України.
В. С. Сіверс нагороджений медаллю «За доблесный труд», Срібною
медаллю ВДНГ СРСР «За розробку та впровадження бацилярного препарату
БПС-44» (1989); ювілейною медаллю на честь 150-річчя від дня народження
Л. Пастера.
Інформацію отримано з Інституту сільськогосподарської мікробіології та
агропромислового виробництва НААН

60 років від дня народження
ТКАЛЕНКО Ганни Миколаївни
Вчена в галузі біологічного захисту рослин та
екології, доктор сільськогосподарських наук
Народилася 19 січня 1962 р. в c. Лисогори
Ічнянського району Чернігівської області. По закінченні у
1981 р.
Українського
республіканського
сільськогосподарського технікуму (м. Боярка Київської
обл.) свою трудову та наукову діяльність пов’язала з
Інститутом захисту рослин Національної академії
аграрних наук України, з лабораторією мікробіологічного
методу захисту рослин. Спочатку лаборант, старший лаборант, агроном, з 1990 р.
– агроном II категорії, провідний агроном. У 1988 р. закінчила факультет захисту
рослин Української сільськогосподарської академії. З 2001 р. – науковий
співробітник, з 2003 р. й донині – завідувач лабораторії. Впродовж 2004–2012 рр.
була також завідувачем відділу екології і технології застосування ентомофагів та
біологічно активних речовин.
У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Двокрилі фітофаги
овочевих культур та заходи для обмеження їх чисельності в приватних
господарствах Центрального Лісостепу України» (спеціальність «ентомологія»),
в 2016 р. – докторську дисертацію «Екологічне обґрунтування створення і
застосування біологічних препаратів для оптимізації фітосанітарного стану
овочевих агроценозів» (спеціальність «екологія»).
Головними напрямами науково-дослідної роботи Г. М. Ткаленко є такі:
пошук корисних мікроорганізмів, які б стримували чисельність шкідників та
розвиток хвороб рослин; виявлення, селекція і відбір місцевих
високовірулентних штамів ентомопатогенних грибів, бактерій і грибівантагоністів для створення біопрепаратів; розробка технологій виробництва і
застосування мікробіологічних препаратів в інтегрованих системах захисту
сільськогосподарських культур. Нею розроблено концепцію оптимізації
фітосанітарного стану агроценозів овочевих культур, поповнено колекцію
мікроорганізмів новими екологічно безпечними продуцентами з родів Beauveria,
Metarhizium, Paecilomyces, грибів-антагоністів роду Trichoderma, хижих
нематофагових грибів роду Arthrobotrys, розроблено екологічно безпечну
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технологію виробництва препарату Триходермін-Р та екологічно безпечну
систему захисту овочевих культур від шкідливих організмів.
Г. М. Ткаленко є автором понад 200 статей, опублікованих у наукових
збірниках, журналах, газетах, зокрема в журналах науково-метричних баз Scopus
та Web of Science Core Collection, співавтором 2-х книг та 3-х рекомендацій. Має
2 авторських свідоцтва. Підготувала 2-х кандидатів наук. Учасниця
всеукраїнських та міжнародних конференцій, симпозіумів, з’їздів.
Інформацію надіслано Інститутом захисту рослин НААН

80 років від дня народження
КОРОСТАШОВА Олександра Григоровича
Герой України, Почесний член НААН, організатор
сільськогосподарського виробництва
Народився 22 січня 1942 р. у с. Камінне Котелевського
району, Полтавської області. У 1982 р. закінчив
Полтавський сільськогосподарський Інститут за фахом
інженер-механік.
О. Г. Коросташов трудову діяльність розпочав у 1955 р.
в колгоспі «Маяк» Котелевського району. Працював
комбайнером, трактористом, бригадиром. У 1978 р. обраний
головою колгоспу імені XV з’їзду ВКП (б) Котелевського району і вивів його в
передові в області.
У 1992 р. дане господарство під керівництвом О. Г. Коросташова
перетворено в сільгосппідприємство, а в 2000 р. всі члени реформованого
підприємства об'єднали свої земельні та майнові паї для колективного
господарювання
і
обрали
його
головою
правління
створеного
сільськогосподарського виробничого кооперативу «Батьківщина». За час роботи
керівником господарства зарекомендував себе знаючим висококваліфікованим
спеціалістом, умілим організатором сільськогосподарського виробництва.
Багато уваги приділяє удосконаленню системи утримання та годівлі худоби,
одержанню високих і стабільних урожаїв, впровадженню науки і передового
досвіду. В кооперативі з його ініціативи запроваджені енергоресурсозберігаючі
технології,
комплексна
механізація
виробничих
процесів,
повний
внутрішньогосподарський розрахунок, чекова форма контролю затрат із
стимулюванням за кінцеві результати роботи, комп'ютеризований
бухгалтерський облік.
Кооператив сьогодні – це високоорганізоване багатогалузеве господарство
на приватній основі молочно-зерно-бурякового напряму з розвинутим м'ясним
тваринництвом. Він є насінгоспом з виробництва репродукційного насіння
озимих і ярих зернових культур та першого покоління гібридів кукурудзи,
соняшнику. Має племінні ферми великої рогатої худоби української червоно14

рябої породи, тонкорунних овець прекос та полтавських глинястих курей.
Кооператив виступає засновником СТОВ «Правда», інвестує його діяльність.
Створений спеціалізований лісогосподарський підрозділ, який доглядає ліси на
площі 1148,22 га. За 2002–2010 рр. посаджено лісові культури на площі 152,0 га.
О. Г. Коросташов є співавтором книг, виданих Інститутом аграрної
економіки УААН книг. Член національної спілки журналістів України (2003),
лауреат обласної премії ім. П. Мирного (2002).
Проводить багатогранну громадську діяльність. Протягом двох скликань
(1998–2002 рр.; 2002–2006 рр.) – депутат обласної ради, голова постійної комісії
з питань аграрної політики та земельних відносин; депутат Котелевської
районної ради, очолював постійну аграрну комісію. У даний час знову депутат
Полтавської обласної ради.
Дійсний член (академік) Української академії наук національного прогресу
(1992), почесний член НААН (2001) Відділення аграрної економіки і
продовольства, почесний професор Полтавської державної аграрної академії
(1998). Герой України (2002), заслужений працівник сільського господарства
(1989), нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (1999), двома медалями
(1970, 1975). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2007),
трудовою відзнакою «Знак Пошани» Міністерства Аграрної політики України
(2007), дипломом «Лідер агропромислового комплексу України – 2009».
Удостоєний найвищої нагороди Фонду Міжнародних премій ордена
Миколи Чудотворця (2001). Нагороджений відзнаками Української
Православної церкви: орденом «Почесний хрест» (2003); орденом «За
патріотизм» ІІ ступеня (2004); орденом Преподобного Нестора Літописця ІІІ
ступеня (2007). Міжнародний академічний рейтинг «Золота фортуна» нагородив
у 2009 р. медаллю «Народна шана за благородну діяльність». Занесений до Книги
Пошани Полтавської обласної ради (2003). Йому присвоєно звання «Почесний
громадянин смт. Котельви» (2002). Нагороджений Почесною грамотою
організації ветеранів України (2009).
Джерело: Національна академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, членикореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 рр. : біогр. довід. / НААН ; уклад.
В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ;
відп. за вип. В. А. Вергунов. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Аграр. наука, 2012. С. 660–662.

60 років від дня народження
БАЛАШО́ВОЇ Галини Станіславівни
Вчена у галузі селекції і насінництва, біотехнології
в рослинництві, сільськогосподарської меліорації,
рослинництва.
Народилася 23 січня 1962 р., Миколаївська обл.,
Снігурівський р-н, с. Єлизаветівка.
У 2016 р. – доктор сільськогосподарських наук за
спеціальністю 06.01.05 «Селекція і насінництво», тема
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дисертації: «Наукові основи насінництва картоплі на півдні України», місце
захисту – Державна установа Інститут сільського господарства степової зони
НААН України; 2004 р. – присвоєно вчене звання старший науковий
співробітник за спеціальністю 06.01.08 «Рослинництво», Інститут землеробства
південного регіону УААН; 2001 р. – кандидат с.-г. наук за спеціальністю 06.01.02
«Сільськогосподарські меліорації», тема дисертації: «Удосконалення технології
вирощування продовольчої картоплі в умовах зрошення на півдні України»,
місце захисту – Херсонський державний аграрний університет Міністерства
аграрної політики України;
У 1981–1986 рр. – студентка Херсонського сільськогосподарського
інституту ім. А. Д. Цюрупи, спеціальність «Агрономія», кваліфікація «вчений
агроном»; 1989–1991 рр. – аспірантка Інституту зрошуваного землеробства
УААН.
Досвід професійної трудової діяльності: 1988 р. – теперішній час –
молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник, завідувач лабораторії
біотехнології картоплі, завідувач відділу біотехнології, овочевих культур та
картоплі Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних
наук; 1984–1987 рр. – лаборант, старший лаборант відділу режимів зрошення,
молодший науковий співробітник відділу овочівництва та картоплярства
Українського науково-дослідного інституту зрошуваного землеробства УААН;
1979–1984 рр. – обліковець, реалізатор, бригадир-овочівник радгоспу ім. 40річчя Жовтня.
Сфера наукових інтересів: розробка ефективних заходів відтворення
насіннєвого матеріалу картоплі вищих категорій в умовах зрошення півдня
України; оцінка адаптивної здатності та визначення кращих за продуктивністю
та показниками якості сортів та гібридів вітчизняної селекції для подальшої
селекційної роботи з метою створення нових сортів картоплі, придатних до
вирощування двоврожайною культурою в умовах зрошення на півдні України;
розробка технологічного процесу розмноження оздоровленого вихідного
матеріалу в розсадниках добазового та базового насінництва, зокрема за
краплинного зрошення та ін.
У співавторстві з очолюваним колективом відділу біотехнології, овочевих
культур та картоплі: доведено принципову можливість та економічну
доцільність створення насіннєвого матеріалу картоплі високих категорій
безпосередньо на півдні України; визначено оптимальні прийоми отримання
оздоровленого вихідного матеріалу картоплі в культурі меристем in vitro;
розроблено принципово нову схему насінницького процесу з використанням
унікального поєднання біотехнологічних методів оздоровлення вихідного
матеріалу (термо- і хемотерапії, апікальної меристеми) та методу двоврожайної
культури, яка ввійшла до «Положення про насінництво картоплі в Україні» з
наданням права відтворення еліти Інституту зрошуваного землеробства НААН.
Опубліковано 250 наукових праць, в тому числі 7 монографій, 6 наукових
статей опубліковано в наукових виданнях, індексованих в міжнародних
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наукометричних базах Sсopus та Web of Science, 30 авторських свідоцтв і
патентів (в т.ч. 2 авторських свідоцтва на сорти картоплі).
Підготовано 3 кандидати сільськогосподарських наук та 1 доктор філософії.
Приймає участь у підготовці та атестації наукових кадрів, як член
докторської спеціалізованої вченої ради Д 67.379.01 зі спеціальностей 06.01.02
«Сільськогосподарські меліорації» та 06.01.05 «Селекція і насінництво» та
разових спецрад із захисту докторів філософії при Інституті зрошуваного
землеробства НААН, а також як офіційний опонент дисертаційних робіт.
Член Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова.
Наукові премії, нагороди, інші досягнення – почесна грамота Президії
Національної академії аграрних наук України (2014); подяка Президії
Національної академії аграрних наук України(2019); грамота Дніпровської
районної у м. Херсоні ради(2018), подяка Херсонської обласної державної
адміністрації (2015); почесна грамота Головного управління агропромислового
розвитку Херсонської обласної державної адміністрації (2012, 2013), грамота
Південного наукового центру НАН України і МОН України (2013).
Інформацію отримано з Інституту зрошуваного землеробства НААН

50 років від дня народження
КУ́ЧЕРА Миколи Федоровича
Вчений в галузі садівництва, кандидат
сільськогосподарських наук, старший науковий
співробітник
Народився 26 січня 1972 р. в с. В’язівок Черкаської
області.
У 1994 р. закінчив Уманський сільськогосподарський
інститут ім. М. Горького (нині Уманський національний
університет садівництва).
З
1994 р.
працював
у
Мліївському
інституті
садівництва
ім. Л. П. Симиренка
УААН
(нині
Дослідна
станція
помології
ім. Л. П. Симиренка ІС НААН) – спочатку молодшим науковим співробітником
відділу ягідних культур, з 2001 р. – завідувачем відділу ягідних культур. У
березні 2003 р. призначений на посаду заступника директора з маркетингу та
комерційної діяльності, а з жовтня цього ж року – виконавчого директора. У
2004–2016 рр. – директор Інституту помології ім. Л. П. Симиренка НААНУ (нині
Дослідна станція помології ім. Л. П. Симиренка ІС НААН).
У 2002 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук за темою «Ріст, розвиток та
продуктивність нових сортів смородини в умовах Правобережного Лісостепу
України». У 2003–2004 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України.
Основні напрями наукової діяльності – створення нових сортів чорної
смородини, вдосконалення технологій її вирощування та розмножування,
17

формування генетичного банку цієї культури. Кучер М. Ф. є автором та
співавтором сортів смородини Консул, Мелодія, Муза, Орфей, Симфонія,
Престиж, Юпітер, автор технології вирощування інтенсивних маточних
насаджень.
Опублікував понад 70 наукових праць, у т.ч.: Перспективні сорти
смородини /Нові мліївські сорти плодових та ягідних культур. Черкаси, 1999;
Генофонд грецького горіха (Juglans regia L.) і фундука (Corylus maxima Mill) в
Україні // Наук.-практ.зб. «Посібник українського хлібороба» «Генетичні
ресурси рослин України». Київ, 2015. Т.1. С.353-356.
Інформація надана Дослідною станцією помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН

75 років від дня народження
БОНДАРЧУКА Анатолія Андрійовича
Вчений у галузі картоплярства,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент НААН (2016)
Народився 27 січня 1947 р. в с. Соболівка Теплицького
району Вінницької області.
Закінчив Уманський Трудового Червоного Прапора
сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького, факультет
плодоовочівництва і виноградарства (1975). Працював
агрономом-насіннєводом, інженером-технологом. У 1976–1994 рр. – голова
колгоспу «Більшовик» смт Калинівка Вінницької області.
У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Разработка
элементов технологии производства сахарной свеклы гибрида Уладовский МС5, созданного на основе цитоплазматической мужской стерильности» за
спеціальністю 06.01.14 – «технічні культури» під керівництвом академіка
ВАСГНІЛ, доктора сільськогосподарських наук, професора В. Ф. Зубенка.
Впродовж 1995–1997 рр. та 2002–2004 рр. – директор дослідного
господарства «Артеміда» Вінницької області. У грудні 1997 р. розпорядженням
Президента України призначений головою Калинівської райдержадміністрації;
2004–2011 р. – директор Інституту картоплярства Української академії аграрних
наук; у 2011–2013 рр. – головний науковий співробітник Національного
наукового центру «Інститут землеробства НААН»; 2013 р. і дотепер – директор
Інституту картоплярства НААН.
Учене звання професора зі спеціальності «Рослинництво» присвоєно у
2007 р.
У 2010 р. захистив докторську дисертацію із спеціальності 06.01.05 –
селекція та насінництво та отримав науковий ступінь доктора
сільськогосподарських наук.
Основний напрям роботи пов’язаний з теоретичним і методичним
обґрунтуванням селекції та насінництва картоплі. Зокрема, за роки наукової
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діяльності ним особисто та під його науковим керівництвом на підставі вивчення
особливостей формування сортових та посівних якостей як основних складових
формування насіннєвої продуктивності рослин залежно від фітосанітарних та
природних умов теоретично обґрунтовано можливість одержання
високоякісного
насіннєвого
матеріалу
картоплі
адаптованого
до
агрокліматичних зон країни.
Дослідницька робота спрямована на розробку ефективних методів
інтенсифікації процесу відтворення добазового та базового насіння картоплі на
основі отриманого біотехнологічними методами садивного матеріалу із
застосуванням сучасних методів оцінки його якісних показників; визначення
основних чинників втрати насіннєвим матеріалом продуктивних якостей та
адаптивність сортів в процесі репродукування в різних агрокліматичних зонах
країни, розробку ефективних методів попередження інфікування оздоровленого
насіннєвого матеріалу вірусними, грибними та бактеріальними хворобами,
здійснення науково-методичного забезпечення процесу відтворення добазового
та базового насіння в елітних господарствах з первинного насінництва.
Автор 157 наукових праць з питань селекції, насінництва та біотехнології в
картоплярстві та 9 монографій. Науковим керівником двох аспірантів, за його
наукового консультування один докторант захистив докторську дисертацію. У
2016 р.
обрано
членом-кореспондентом
НААН
за
спеціальністю
«Овочівництво». Вчений є координатором програми наукових досліджень з
картоплярства.
Інформацію отримано з Відділення рослинництва НААН

90 років від дня народження
АНДРЄЄВА Генріха Івановича
Вчений у галузі ґрунтознавства, доктор біологічних
наук, професор, академік Міжнародної академія наук
екології та безпеки життєдіяльності
Народився 31 січня 1932 р. в м. Оренбург (Росія) у
родині військового льотчика.
У 1955 р. закінчив біолого-ґрунтовий факультет МДУ
ім. М. В. Ломоносова та був направлений у Ростовську
міжобласну контору зі землевпорядкування радгоспів
інженером-ґрунтознавцем. Працював асистентом кафедри
ґрунтознавства й агрохімії Азово-Чорноморського сільськогосподарського
інституту (1956–1965). У 1965 р. призначений науковим співробітником
Південного науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації
(м. Новочеркаськ). Працював у складі комплексної групи з природномеліоративного районування території Нижнього Дону і Західного Манича.
Г. І. Андрєєвим уперше розкрито осолонцювання передкавказьких чорноземів
під дією зрошувальних вод. Під час вивчення відкритої екологічної системи
ґрунтові води–ґрунт–рослинність уперше отримана можливість математично
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описати основні зв’язки і залежності між її компонентами. За матеріалами
досліджень, проведених у Ростовській області, Г.І. Андрєєв захистив у МДУ
кандидатську дисертацію «Ґрунтово-геохімічні особливості 11 надзаплавних
терас річок Дон і Західний Манич і їх зміни в результаті зрошення» (1970) і
докторську «Діагностика й оцінка змін степових ґрунтів при зрошенні» (1993).
У 1982 р. – доцент Дніпропетровського сільськогосподарського інституту.
Працював на гідромеліоративному факультеті доцентом, професором. Із 2000 р.
був професором кафедри ґрунтознавства та екології на агрономічному
факультеті ДСГІ, а з 2008 р. – професор кафедри екології та ґрунтознавства
еколого-меліоративного факультету. У 2004 р. обраний академіком МАНЕБ та
почесним іноземним членом Докучаєвського товариства ґрунтознавців. У 1985–
1986 рр. працював у комісії АН СРСР з питань перекидання вод північних річок
на південь Росії. Комісія відхилила реалізацію «проекту століття».
У 1992 р. Г. І. Андрєєв в Дніпропетровській гідрогеолого-меліоративній
експедиції вперше в Україні використав матеріали аерофотозйомки для
побудови об’єктивних карт засолення й осолонцювання ґрунтів зрошуваних
земель
Інформацію отримано з Дніпровського державного аграрно-економічного
університету.

ЛЮТИЙ
80 років від дня народження
ХОМЕНКА Івана Івановича
Відомий
вчений
в
галузі
садівництва,
доктор
сільськогосподарських наук, професор, академік УААН,
Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Премії
НАНУ ім. Л.П. Симиренка, кавалер ордена «Знак Пошани»
Народився 3 лютого 1942 р. в с. Патюти Козелецького рну Чернігівської обл.
У 1971 р. закінчив Українську сільськогосподарську
академію (нині НУБіП, м. Київ). У 1971–1972 рр. працював
агрономом із захисту рослин Черкаської районної станції
захисту рослин. У 1972–1983 рр. працював на Мліївській дослідній станції
садівництва (Дослідна станція помології ім. Л.П.Симиренка ІС НААН) (с. Мліїв
Черкаської обл.) на посадах молодшого, а потім старшого наукового
співробітника (1982) та завідувача відділу захисту рослин. У 1983–1991 рр. –
директор Придністровської дослідної станції садівництва (м. Чернівці). У 1991–
2003 рр. – директор Мліївського інституту садівництва ім. Л. П. Симиренка
УААН (Дослідна станція помології ім. Л. П. Симиренка ІС НААН), у 2003–
2004 рр. – науковий директор. У 2004–2020 рр. – директор Городищенського
аграрного технікуму (коледжу) Уманського НУС (м. Городище Черкаської обл.),
за сумісництвом – провідний науковий співробітник, а з 2005 р. – головний
науковий співробітник Мліївського інституту садівництва.
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У 1980 р. в Харківському с.-г. інституті ім. В. В. Докучаєва захистив
кандидатську дисертацію на тему «Особенности развития яблонной плодожорки
в условиях Центральной Лесостепи Украины и обоснование мер борьбы на
основе экономического порога вредоносности». У 1997 р. в Національному
аграрному університеті (НУБіП, м.Київ) захистив докторську дисертацію на
тему «Захист зерняткових садів в Центральному Лісостепу України».
Вчене звання професора присвоєно у 1996 р. У 1999 р. обраний членомкореспондентом УААН, у 2007 р. – дійсним членом (академіком) УААН (захист
рослин). Є членом вченої ради із захисту дисертацій в Уманському НУС та в
НУБіП України.
Головні напрями досліджень: розробка інтегрованої системи захисту
багаторічних насаджень від основних шкідників і хвороб та інтенсивної
технології вирощування плодів. Крім того, за участю І.І. Хоменка розроблено 4
інтенсивні технології ведення садівництва та ягідництва, створено 8 нових сортів
і гібридів.
Вченим опубліковано 150 наукових праць, у тому числі одну монографію,
один навчальний посібник; отримав один патент на винахід. Підготував одного
доктора та одного кандидата наук.
Нагороджений Премією НАН України імені Л.П.Симиренка за цикл праць
«Захист зерняткових садів у Центральному Лісостепу України» (1997);
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та орденом «Знак Пошани»
(2002), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2005), Указом Президента України
йому присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки.
Інформацію надіслано з Дослідної станція помології ім. Л. П. Симиренка ІС НААН

75 років від дня народження
ЗАРИЦЬКОГО Миколи Макаровича
Вчений у галузі вірусології, кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник
Народився 1 лютого 1947 р. в с. Калинівка
Народицького району Житомирської області.
У 1972 р. закінчив Київський державний університет
ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «біологія».
Упродовж 1971–1972 рр. М. М. Зарицький працював в
Інституті мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного
АН УРСР інженером сектору молекулярної біології і генетики, потім інженером
відділу регуляторних механізмів клітини; 1973–1974 рр. – старшим лаборантом
відділу фітопатогенних вірусів у Українському НДІ сільськогосподарської
мікробіології Південного Відділення ВАСГНІЛ (нині – Інститут
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН);
старшим інженером по обслуговуванню електронного мікроскопа, потім
старшим біохіміком (1974–1980), молодшим науковим співробітником (1980–
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1990), науковим співробітником, старшим науковим співробітником (1990–
1998); заступник директора з наукової роботи (1998–2000), директор Інституту
сільськогосподарської мікробіології УААН (2000–2003); завідувач відділу
фітовірусології та біотехнології (2003–2009); провідний науковий співробітник
відділу вірусології (2009–2011).
У 1989 р. М. М. Зарицький захистив дисертацію на тему «Вірус кучерявої
карликовості картоплі (структуру, морфогенез, фізико-хімічні і антигенні
властивості)» та здобув науковий ступінь кандидата біологічних наук, а в 1998 р.
отримав вчене звання старшого наукового співробітника.
Безпосередньо
вчений
займався
електронно-мікроскопічними
дослідженнями вірусів рослин, зокрема, вивчав структуру, морфогенез і
антигенні властивості вірусу кучерявої карликовості картоплі, вперше
відкритого в Україні. За його активної участі отримано діагностичні сироватки
до вірусу кучерявої карликовості картоплі та жовтої мозаїки квасолі, розроблено
регламент і технологію отримання діагностичних сироваток, створено дослідні
партії імуноферментних діагностикумів до цих вірусів.
Вивчав поширення вірусу жовтої мозаїки квасолі на посівах люпину
жовтого в умовах Полісся, досліджував вплив вірусної інфекції на ріст і розвиток
рослин люпину жовтого, виділив природні ізоляти вірусу та досліджував основні
їх властивості. Він є автором понад 60 наукових і науково-методичних праць.
Інформацію отримано з Інституту сільськогосподарської мікробіології та
агропромислового виробництва НААН

85 років від дня народження
ЕРМАНТРАУТА Едуарда Рудольфовича
Вчений у галузі рослинництва, кормовиробництва та
методики дослідної справи, доктор сільськогосподарських
наук, професор
Народився 16 лютого 1937 р. у с. Олексіївка
Олексіївського району Харківської області в сім’ї сільського
вчителя.
Після
закінчення
Харківського
сільськогосподарського інституту (1959) працював
головним агрономом колгоспу «Шлях до комунізму» Олексіївського району
Харківської області (1959–1963). Навчався в аспірантурі при кафедрі
рослинництва Харківського сільськогосподарського інституту (1963–1966).
У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію і отримав науковий ступінь
кандидата сільськогосподарських наук. Його вчителями були такі знані
вчені, як академіки О. Н. Соколовський, М. М. Кулєшов, професори
Г. В. Пилипець, О. М. Можейко та ін.
Після закінчення аспірантури працював завідувачем відділу
кормовиробництва Івано-Франківської (1966–1968) і заступником директора
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з наукової роботи Тернопільської обласної державної сільськогосподарської
дослідної станції (1969).
У 1969 р. Е. Р. Ермантраута за конкурсом обрано старшим викладачем
кафедри
загального
землеробства
Кам’янець-Подільського
сільськогосподарського інституту, де він працював на посадах доцента
(1974–1994), професора і завідувача кафедри кормовиробництва (1994–1995).
У 1994 р. Е. Р. Ермантраут захистив докторську дисертацію і отримав
ступінь доктора сільськогосподарських наук, а через рік – вчене звання
професора.
З 1995 р. і понині він працює завідувачем лабораторії математичних
методів досліджень Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН і за сумісництвом – професором кафедри загального землеробства
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Е. Р. Ермантраут – відомий вчений у галузі рослинництва,
кормовиробництва та методики дослідної справи. Ним виконано дослідження
з агробіологічного обґрунтування заходів підвищення врожайності й
поліпшення якості цукрових буряків та кормових культур у господарствах
Західного Лісостепу України у сівозмінах з різним насиченням цукровими
буряками. Результати досліджень запроваджено в господарствах Вінницької,
Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей.
Е. Р. Ермантраут плідно працює в галузі методики дослідної справи.
Ним видано методичні розроблення для планування експерименту, ведення
електронних обліків і спостережень, аналізу та інтерпретації результатів
наукових досліджень у селекції та рослинництві, розроблено сучасні
прикладні програми складання оптимальної структури експерименту та
статистичного аналізу результатів досліджень для персонального
комп’ютера.
Він є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та
кандидатських дисертацій при Національному університеті біоресурсів і
природокористування України і Інституті біоенергетичних культур та
цукрових буряків НААН. Підготував 3 кандидати сільськогосподарських
наук і надалі продовжує плідну роботу з аспірантами.
Джерело : Корчинський А. А. Ермантраут Едуард Рудольфович / А. А. Корчинський //
Вчені-генетики, селекціонери та рослинники / УААН. К. : Аграр. наука, 2003. С. 350–352
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 7).
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85 років від дня народження
КУЛИКА Михайла Федоровича
Вчений в галузі тваринництва, годівлі тварин і
технології заготівлі та використання кормів, доктор
сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент
НААН (1995)
Народився 21 лютого 1937 р. у с. Деремезна Обухівського
району Київської області.
У 1961 р. закінчив Українську сільськогосподарську
академію (нині Національний університет біоресурсів і
природокористування України) з присвоєнням кваліфікації вченого зоотехніка.
У 1964–1967 рр. – аспірант кафедри годівлі тварин Української
сільськогосподарської академії; 1967–1971 рр. старший науковий співробітник;
1971–1975 рр. – завідувач відділу годівлі тварин і технології кормів науководослідного Інституту землеробства і тваринництва Західних областей УРСР;
1961-1964 рр. – завідувач відділу обласної держплемстанції Івано-Франківської
області; 1975–1991 рр. – заступник директора з наукової роботи Українського
науково-дослідного Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН;
1991 р. і по даний час – завідувач лабораторії технологій заготівлі кормів
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.
У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 1984 р. – докторську
дисертацію на тему: «Физиологическое обоснование способов эффективного
использования обьемистых кормов, зернофуража и новых синтетических
добавок в кормлении сельскохозяйственных животных».
Основні напрями наукової діяльності – теоретичне і експериментальне
обгрунтування розробки нових технологічних прийомів заготівлі силосу, сінажу,
сіна і вологого зерна кукурудзи для підвищення поживності та продуктивної дії
при використанні в годівлі тварин.
У 1994 р. присвоєне вчене звання професора, у 1995 р. – обрано членомкореспондентом НААН Відділення зоотехнії. У 1997 р. удостоєно почесного
звання – Заслужений діяч науки і техніки України. Автор 377 наукових праць, у
тому числі 30 монографій, 4 посібники для ВУЗів, а також 122 патенти на
корисну модель і в тому числі 4 патенти на винахід. Під його науковим
керівництвом підготовлено та захистили дисертації 24 кандидати с.-г. наук і 2
доктори с.-г. наук.
М. Ф. Кулик – лауреат премії Кабінету Міністрів колишнього СРСР (1988)
за розробку технології заготівлі вологого зерна і качанів кукурудзи та
ефективного їх використання в годівлі тварин.
Інформацію отримано з Відділення зоотехнії НААН
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85 років від дня народження
ШУЛЬГІНОЇ Людмили Михайлівни
Вчена

у

галузі

овочівництва,

доктор

сільськогосподарських наук
Народилася 25 лютого 1937 р. м. Харкові.
У 1954–1959 рр. студентка ґрунтово-агрохімічного
факультету Харківського ордена Трудового Червоного
Прапора сільськогосподарського інституту імені В.В.
Докучаєва.
У 1959 р. прийнята на роботу в експедицію по
обстеженню ґрунтів України при УНДІГ; 1960–1962 рр. – молодший науковий
співробітник лабораторії полімерних матеріалів Українського науководослідного інституту овочівництва і картоплі; 1962–1965 рр. – аспірант
Українського науково-дослідного інституту овочівництва і картоплі; з 1965 р. –
молодший науковий співробітник лабораторії полімерних матеріалів
Українського науково-дослідного інституту овочівництва і картоплі; 1965–
1973 рр. – завідуюча лабораторії полімерних матеріалів Українського науководослідного інституту овочівництва і баштанництва; 1974–1989 рр. завідуюча
відділом захищеного грунту УНДІОБ.
У 1965 р. присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських
наук. У 1979 р. – доктора сільськогосподарських наук.
З 1981 р. член спеціалізованої вченої ради ДІ20.37.01 у Ленінградському
сільськогосподарському інституті по спеціальності 06.01.06 – овочівництво.
У 1984–1987 рр. працювала за сумісництвом на кафедрі ботаніки в
Харківському Державному педагогічному інституті ім. Г.С. Сковороди; 1987–
1997 рр. – професор кафедри ботаніки, викладала навчальну дисципліну
«Фізіологія рослин» у Харківському Державному педагогічному інституті ім.
Г.С. Сковороди.
Більше 20 років була автором та ведучою телепрограми «Дім, сад, город» на
Харківській обласній студії телерадіомовлення. У 2012 р. була прийнята до
Союзу журналістів України. З 2016 р. працює провідним науковим
співробітником лабораторії адаптивного овочівництва, зберігання і
стандартизації Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії
аграрних наук України.
Науково-дослідна робота направлена на розробку і удосконалення
технології вирощування розсади та овочів у плівкових теплицях, що відображено
у понад 200 наукових працях. Велику увагу приділяла впровадженню наукових
розробок у практику овочівництва шляхом публікацій результатів досліджень,
підготовки
рекомендацій,
пропаганди
досягнень
на
всесоюзних,
республіканських та обласних нарадах.
Інформацію отримано з Інституту овочівництва і баштанництва НААН
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85 років від дня народження
УТКІНА Олександра Івановича
Доктор історичних наук, професор, академік
Української академії наук та Аерокосмічної академії
України
Народився 26 лютого 1937 р.
Закінчив Київське технічне училище залізничного
транспорту. Протягом 1956–1959 рр. служив у Радянській
армії. У 1966 р. закінчив Московський державний історикоархівний інститут по спеціальності історія, в 1969–1972 рр.
– аспірантуру по кафедрі історії в Київському державному
педагогічному інституті ім. О. Горького.
У 1994 р. захистив докторську дисертацію на тему «Інформаційна
діяльність політичних, громадських та релігійних організацій української
діаспори в країнах Заходу» (1945–1991).
Після закінчення аспірантури працював завідуючим відділом Ради в справах
релігій при Раді Міністрів УРСР (1972–1980); завідуючим відділом Академії
суспільних наук (1980–1991); провідним науковим співробітником Інституту
національних і політичних досліджень НАН України (1991–1996); головним
консультантом відділу Національного інституту стратегічних досліджень (1996–
2000). З 2001 р. – завідувач кафедри історії Міжнародного Соломонового
університету. З вересня 2013 р. – завідувач відділу військової історії
Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої
історії. З грудня 2014 р. – головний науковий співробітник сектору архівів
Інституту історії науки, освіти і техніки ННСГБ НААН.
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.373.01 у ННСГБ НААН по захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата історичних наук
за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки (історичні науки).
Автор понад 400 наукових та науково-методичних праць, в тому числі ряду
монографій та навчальних посібників. Член спеціалізованої вченої ради
Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України.
За вклад в історичну науку став лауреатом премії НАН України та отримав
«Золоту медаль Платона» Української академії наук. Відзначений радянськими,
українськими, церковними, козацькими нагородами та ін.
Джерело : Вергунов В.А. Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ
НААН: ретроспектива становлення та перспективи (до 15-річчя діяльності) / Нац. акад.
аграр. наук України; Нац. наук. с.-г. б-ка. Вінниця, 2016. 214 с. (Історико бібліографічна серія
«Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії». Кн. 94).

26

90 років від дня народження
ХОДЄЄВОЇ Лідії Прохорівної
Вчена в галузі агрохімії з питань розробки для різних
зон України систем удобрення овочевих і баштанних
культур, доктор сільськогосподарських наук
У 1952–1956 рр. навчалася в Харківському ордена
Трудового Червоного Прапора сільськогосподарському
інституті ім. В. В. Докучаєва. У 1956–1957 рр. продовжила
навчання у Дніпропетровському сільськогосподарському
інституті і закінчила його за спеціальністю «Вчений
агроном».
З 1957 р. – технік-лаборант відділу селекції Всесоюзного науководослідного інституту кукурудзи; 1957–1960 рр. – лаборант відділу селекції
Іванівської дослідно-селекційної станції; 1960–1962 рр. – молодший науковий
співробітник відділу картоплі на Київській овоче-картопляній науково-дослідній
станції; 1962–1964 рр. – учитель біології Вознесеновської восьмирічної школи
Шебекінського РОНО; 1964–1967 рр. – аспірант лабораторії агрохімії
Українського науково-дослідного інституту овочівництва і картоплі; 1967 р. –
старший науковий співробітник лабораторії агрохімії і мікробіології ґрунтів
УНДІОіК.
У 1974 р. присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських
наук; 1977 р. – старшого наукового співробітника за спеціальністю «агрохімія»;
1998 р. – присуджено науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук зі
спеціальності «агрохімія».
З 2003 р. – головний науковий співробітник ІОБ УААН. З 2003 р. – член
спеціалізованої вченої ради ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені
О. Н. Соколовського». З 2003 р. – член спеціалізованої вченої ради Інституту
овочівництва і баштанництва УААН.
Атор понад 120 наукових праць, у тому числі 10 книг, 5 нормативних
документів, 10 методичних рекомендацій.
Нагороджена медаллю «Ветеран праці» (1985); «Почесною грамотою
Президії Української академії аграрних наук» (2003); районними, обласними та
місцевими почесними грамотами та відзнаками.
У 2007 р. VІІ з'їздом ґрунтознавців та агрохіміків видано диплом про
обрання почесним членом Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків.
Інформацію отримано з Інституту овочівництва і баштанництва НААН
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БЕРЕЗЕНЬ
85 років від дня народження
КОЗИРЯ Володимира Семеновича
Вчений
у
галузі
тваринництва,
доктор
сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
Народився 3 березня 1937 р. у м. Дніпропетровську.
У 1959 р. закінчив зооінженерний факультет Кам’янецьПодільського сільськогосподарського інституту. З 1959 р.
працював
головним
зоотехніком
колгоспу
в
Дніпропетровській області.
З 1963 р. на партійній роботі: спочатку в
Синельниківському райкомі, а потім у Дніпропетровському обкомі партії. У
1966 р. його призначено заступником начальника обласного управління
сільського господарства. З 1977 р. протягом 19-ти років В.С. Козир працював
директором Дніпропетровської державної дослідної станції тваринництва та
одночасно керував дослідним господарством, а після реорганізації станції у
Дніпропетровський філіал Українського науково-дослідного інституту
розведення та штучного осіменіння великої рогатої худоби – директором цієї
установи. З жовтня 1982 р. – старший науковий співробітник. У 1985 р. при
створенні Дніпропетровського науково-виробничого об’єднання «Еліта» був
призначений його генеральним директором та обраний директором
новоствореного Інституту тваринництва центральних районів України.
З 1996 р. – заступник начальника управління з питань харчової та
переробної промисловості Дніпропетровської облдержадміністрації. Під
керівництвом і за безпосередньою участю В.С. Козиря спочатку дослідна
станція, а потім Інститут тваринництва центральних районів УААН стали одним
із центрів удосконалення окремих напрямів наукових досліджень у тваринництві
– форм і методів селекційної роботи, відтворення стада, підвищення
ефективності використання кормів. Нині обіймає посаду головного наукового
співробітника ДУ Інститут зернових культур НААН.
У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічна
ефективність виробництва свинини», у 1989 р. на спецраді Кубанського
сільськогосподарського інституту – докторську дисертацію на тему:
«Зоотехнічне обґрунтування інтенсифікації виробництва яловичини в степовій
зоні УРСР».
У травні 1991 р. присвоєно вчене звання професора.
Основними напрямами творчої діяльності вченого є: наукові розробки з
питань селекції, комплексної системи гарантованого відтворення поголів’я;
розробка програми інтенсифікації скотарства, маловитратної технології
елементів у молочному та м’ясному скотарстві; методології розведення різних
порід. Є співавтором виведення української м’ясної породи великої рогатої
худоби, дніпропетровського зонального жирномолочного типу, чотирьох ліній і
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десятків високопродуктивних родин червоної степової худоби та української
чорнорябої молочної породи. Працює над впровадженням у виробництво
науково-технічних досягнень. Член науково-методичної ради зонального
селекційного центру, член спецради із захисту докторських і кандидатських
дисертацій при Інституті тваринництва НААН. У 2005–2015 рр. – завідувач
кафедри технологій переробки продукції тваринництва Дніпровського
державного аграрно-економічного університету. Вченим опубліковано у
78 виданнях, у т. ч. 19 зарубіжних понад 800 наукових праць, у тому числі
монографій – 52, брошур – 97, підручник, навчальних посібників – 36, патентів
– 24. Підготував 7 докторів і 4 кандидати наук.
У 1993 р. обрано членом-кореспондентом НААН, у 1995 р. – дійсним
членом (академіком) НААН Відділення зоотехнії (технологія виробництва
продукції тваринництва). Був депутатом районної і селищної рад.
Нагороджено орденами Трудового Червоного Прапора (1981), «За заслуги»
ІІІ ступеня (2010), 3 медалями, нагрудними знаками «Знак пошани», почесними
грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. Має почесне
звання заслуженого зоотехніка УРСР (1987).
Інформацію отримано з Відділення зоотехнії НААН

70 років від дня народження
БУБЛИКА Миколи Олександровича
Вчений у галузі садівництва, доктор сільськогосподарських наук,
професор, член-кореспондент НААН
Народився 7 березня 1952 р. у с. Федорівка
Володарського району Донецької області.
У 1974 р. закінчив з відзнакою Костянтинівський
сільськогосподарський технікум, що на Донеччині, а у
1979 р.
–
плодоовочевий
факультет
Уманського
сільськогосподарського інституту.
З 1979 р. працює в Інституті садівництва НААН. За час
роботи займав посади старшого агронома, молодшого наукового співробітника
та старшого наукового співробітника відділу розсадництва, завідувача
лабораторії інформатики та патентознавства, завідувача відділу інформаційного
забезпечення. У 1997–2013 рр. працював заступником директора з наукової
роботи, 2013–2014 рр. – виконавчим директором ІС НААН, а з 2014 р. займає
посаду першого заступника директора. Був головою методичної комісії
інституту (1997–2013), з 1988 р. є членом вченої ради інституту.
У
1988 р.
у
Білоруському
науково-дослідному
інституті
плодоовочівництва і картоплярства М.О. Бублик захистив дисертацію на тему
«Застосування гербіцидів у плодових розсадниках кісточкових порід» і здобув
науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю
06.01.07 – плодівництво.
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У 2004 р. у Національному університеті біоресурсів і природокористування
України він захистив дисертацію на тему «Технологічні та методологічні основи
підвищення продуктивності сучасного садівництва» і здобув науковий ступінь
доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво.
Вчене звання професор присвоєно у 2007 році.
Головним напрямом наукових досліджень є розробка методологічних та
технологічних основ підвищення продуктивності сучасного садівництва, які
ґрунтуються на досконаліших методиках планування і проведення досліджень,
сучасних технологіях вирощування саджанців і плодових насаджень, нових
підходах до якості садивного матеріалу та методики підбору найпридатніших
регіонів промислового виробництва зерняткових, кісточкових та ягідних порід і
сортів, в яких вони здатні до максимально можливого прояву свого біологічного
потенціалу.
Ґрунтовне вивчення впливу якості садивного матеріалу на продуктивність
плодових насаджень дозволило М.О. Бублику сформулювати сучасні
технологічні вимоги до садивного матеріалу плодових порід і розробити близько
30 Державних стандартів, які обумовлюють якість продукції розсадництва в
Україні та методи її контролю.
За результатами досліджень опубліковано понад 220 наукових праць, в т. ч.
у провідних фахових виданнях – 160, включаючи 6 книг, 86 статей в у
вітчизняних, 18 – у зарубіжних, 4 – у цитованих Scopus і Web of Science, а також
5 патентів на винаходи і корисні моделі та 32 публікації в матеріалах наукових
конференцій.
Під науковим керівництвом Бублика М.О. підготовлено п’ять кандидатів та
один доктор наук.
У 2008–2012 р. він був головою Експертної ради з агрономії та лісового
господарства Вищої атестаційної комісії України, зараз є експертом Експертної
ради з агрономії та лісового господарства Міністерства освіти і науки України.
Понад десять років він є членом спеціалізованих вчених рад по захисту
кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 06.01.07. –
плодівництво.
У 2018 р. при безпосередній участі М.О. Бублика утворено Технічний
комітет 179 «Продукція садів, виноградників і виноробства». Він є головою
Підкомітету «Продукція садів» цього комітету.
Понад двадцять років він є заступником головного редактора, а з 2019 р.
головним редактором фахового видання – міжвідомчого тематичного наукового
збірника «Садівництво».
З 2000 р. М.О. Бублик є членом Міжнародної асоціації з механізації та
методики досліджень (IAMFE).
Нагороджений Грамотою Верховної ради України за заслуги перед
Українським народом, Почесною відзнакою НААН України, Почесними
грамотами Південного відділення ВАСГНІЛ і Міністерства освіти і науки
України.
Інформацію отримано з Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку НААН
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60 років від дня народження
ОНОПРІЄНКА Дмитра Михайловича
Вчений у галузі меліорації і зрошуваного землеробства,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор
Дніпровського
державного
аграрно-економічного
університету
Народився 8 березня 1962 р. в с. Ісайки Богуславського
району Київської області. У 1989 р. закінчив з відзнакою
гідромеліоративний факультет Дніпропетровського ордена
Трудового Червоного Прапора сільськогосподарського
інституту (нині Дніпровський державний аграрно-економічний університет).
Наукову діяльність Д. М. Онопрієнко розпочав ще в студентські роки. Після
закінчення інституту залишився працювати асистентом кафедри експлуатації
гідромеліоративних систем і технології будівництва, а з 1992 по 1997 рр. –
працював старшим викладачем цієї кафедри. В цей період без відриву від
виробництва навчався в аспірантурі Інституту кукурудзи УААН (нині Інститут
зернових культур НААН України).
У 1997 р. на спецраді Херсонського сільськогосподарського інституту
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.00.02 «Меліорація та зрошуване
землеробство» на тему: «Ефективність водозберігаючих режимів зрошення при
вирощуванні запрограмованих урожаїв кукурудзи за інтенсивною технологією в
північному Степу України». З 1997 р. обраний за конкурсом на посаду завідувача
кафедри експлуатації гідромеліоративних систем і технології будівництва, а у
2000 р. отримав атестат доцента по цій кафедрі; 2002–2007 рр. – декан
гідромеліоративного факультету (нині факультет водогосподарської інженерії та
екології); з 2007 р. по теперішній час – перший проректор-проректора з
навчальної роботи Дніпровського державного аграрно-економічного
університету.
Основні напрямки наукової діяльності Д.М. Онопрієнка пов’язані з
вивченням режимів зрошення сільськогосподарських культур, застосуванням
енергозаощадливих технологій у зрошуваному землеробстві. Під керівництвом
Онопрієнка Д.М. працює в університеті наукова школа зрошуваного
землеробства, яка займається дослідженнями комплексної меліорації земель в
адаптивно-ландшафтному землеробстві, ефективністю удобрювального
зрошення при вирощуванні кукурудзи на зерно, впливу фертигації на
продуктивність рослин і якість зерна кукурудзи та ін. У 2020 році підготував
кандидата сільськогосподарських наук.
Опублікував більше 150 наукових праць дві з яких реферуються
наукометричною базою даних Scopus, 40 навчально-методичних робіт, має 5
патентів на винаходи. Є співавтором чотирьох навчальних посібників з грифом
Міністерства освіти і науки України.
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Приймав активну участь у міжнародному науковому співробітництві з
університетами різних країн і проходив стажування в університетах Польщі
(2010), Іспанії (2011), Франції (2008) та Канади (2015). У 2007–2012 рр. – член
експертної ради Державної акредитаційної комісії України з сільського
господарства.
За здобуті успіхи в науково-педагогічній роботі має нагороди: відзнака
«Знак пошани» Міністерства аграрної політики України (2008.); пам’ятна медаль
«За заслуги перед містом» (2012); нагрудний знак «Відмінник освіти»
Міністерства освіти і науки України (2017).
Інформацію отримано від кандидата сільськогосподарських наук, професора
Д.М. Онопрієнка

85 років від дня народження
ГІЗБУЛЛІНА Наіля Гайфулловича
Вчений
в
галузі
насінництва,
доктор
сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент
НААН (1995)
Народився 27 березня 1937 р. у с. Улькунди
Дуванського району Республіки Башкортостан (Росія).
Середню освіту здобув у 1956 р., закінчивши
Дуванський сільськогосподарський технікум. У 1956–
1961 рр.
навчався
на
агрономічному
факультеті
Бакширського сільськогосподарського інституту (м. Уфа) (нині – Бакширський
державний аграрний університет). У 1961 р. отримав диплом з відзнакою за
спеціальністю «вчений агроном».
Протягом 1961–1962 рр. – науковий співробітник, у 1962–1966 рр. –
директор Стерлитомакського дослідного господарства, завідувач наукового
відділу буряківництва Башкирського науково-дослідного інституту сільського
господарства.
Упродовж 1966–1984 рр. – аспірант, молодший, старший науковий
співробітник, виконувач обов’язків вченого секретаря Всесоюзного науководослідного інституту цукрових буряків (ВНІЦ, м. Київ) (нині – Інститут
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН). Подальша трудова і
науково-дослідна діяльність пов’язана із цією ж установою: 1984–1993 рр. –
завідувач відділу, лабораторії цієї ж установи; 1993–2015 рр. – завідувач
лабораторії, головний науковий співробітник, заступник директора з наукової
роботи, учений секретар, завідувач науково-організаційного відділу Інституту
цукрових буряків НААН.
В усі ці роки не залежно від посади у ВНІЦ і ІБКіЦБ виконував замовлення
Міністерства сільського господарства СРСР та Української академії аграрних
наук (нині НААН) на розроблення агроприйомів вирощування цукрових буряків,
був керівником науково-технічних завдань і тем НІР союзного чи українського
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державного значення. Зокрема, у 70-ті роки його затверджено заступником
Міністра сільського господарства колишнього СРСР керівником проблеми
(замовлення-завдання МСГ) щодо визначення найсприятливіших зон
насінництва цукрових буряків у Союзі.
У 1968 р. у ВНІЦ захистив кандидатську дисертацію на тему: «Основні
питання агротехніки вирощування маточних цукрових буряків в умовах
Башкирської АРСР», у 1982 р. у ВНІЦ – докторську дисертацію на тему:
«Наукові основи підвищення ефективності насінництва цукрових буряків». У
1976 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, у 1989 р. –
професора. Отримав дипломи кандидата наук і доктора наук, атестати вченого
звання старшого наукового співробітника і професора за спеціальністю
«Селекція та насінництво».
Н.Г. Гізбуллін присвятив науковій діяльності 59 років свого життя. Список
його завершених і опублікованих наукових розробок включає великий перелік
проблемних питань, а саме: біологічні особливості розвитку насіннєвих рослин
різних форм цукрових буряків; екологію насіння цукрових буряків; агротехнічні
прийоми та технологію вирощування маточних цукрових буряків і насінників;
спеціалізацію та концентрацію виробництва насіння; застосування регуляторів
росту для обробки насіння та вегетуючих рослин; використання
біотехнологічних методів при відтворенні гібридних рослин буряків; розсадний
спосіб розмноження насіння буряків та ін.
Вченим опубліковано близько 300 наукових праць. У тому числі 2 книги, 1
навчальний посібник, 10 брошур з методичних рекомендацій, співавтор 4
колективних монографій. Має 8 авторських свідоцтв та 8 патентів на виноходи і
корисну модель. На ВДНГ колишнього СРСР на міжгалузевій виставці
«Винаходи та науково-технічний прогрес» винахід автора «Розсадний спосіб
розмноження насіння буряків» зайняв друге місце у конкурсі, а автора
нагороджено срібною медаллю і грошовою премією.
Під керівництвом ученого захищено 19 кандидатських і 4 докторських
дисертації.
Багато років учений працює членом спецради із захисту докторських і
кандидатських дисертацій за спеціальностями рослинництва, селекції та
насінництва, гербології. Був експертом ВАК України, членом науковометодичної комісії з «Проблем біотехнології, селекції та насінництва», а також
членом Ученої ради ВНІЦ і ІБКіЦБ, членом редколегії практично всіх наукових
видань Інституту, членом редколегії Всеукраїнських науково-виробничих
журналів: «Біоенергетика», «Цукрові буряки» (м. Київ), Всеросійського журналу
«Сахарная свекла» (м. Москва). За його загальною редакцією (спільно з акад.
М.В. Роіком) видано книги: «Методика, механізація, автоматизація та
комп’ютеризація досліджень у землеробстві, рослинництві, садівництві та
овочівництві» і «Методика проведення досліджень у буряківництві». Упродовж
10 років був членом експертної ради Держхімкомісії України з питань
біологічної експертизи добрив, регуляторів росту рослин.
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У 1995 р. обрано членом кореспондентом НААН Відділення рослинництва.
Протягом багатьох років був членом бюро відділення.
Нагороджений трьома медалями: бронзовою (1974), срібною (1989) ВДНГ
СРСР та медаллю Виконавчим комітетом Київської міської Ради народних
депутатів від імені Президії Верховної Ради СРСР «В память 1500-летия Киева»
(1982); Почесною грамотою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР; трьома почесними
грамотами НААН; двома Почесними грамотами Мінагрополітики України;
двома почесними грамотами Президії Українського республіканського
правління (м. Київ) та Президії Центрального правління (м, Москва) колишнього
Науково-технічного товариства сільського господарства, Почесною відзнакою
НААН; Трудовою відзнакою Мінагрополітики України – знак Пошани;
Дипломом Міністерства сільського господарства в продовольства Росії (1997);
Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед
українським народом» (2017). У 2010 р. присвоєно почесне звання «Заслужений
діяч науки і техніки України».
Інформацію отримано з Відділення рослинництва НААН

70 років від дня народження
ТКАЧЕНКА Олексія Андрійовича
Вчений у галузі епізоотології,
доктор ветеринарних наук, професор
Народився 28 березня 1952 р. в селянській сім’ї в
м. Звенигородка Черкаської області, де закінчив середню
школу (1969). Після закінчення у 1977 р. Білоцерківського
сільськогосподарського
інституту
за
спеціальністю
«Ветеринарія» за направленням працював ветеринарним лікарем у м. Сарни
Рівненської області в районній ветеринарній станції (1977), у наступному – в
Рівненської обласній станції по боротьбі з хворобами тварин (1977–1984):
спочатку ветеринарним лікарем відділу санітарії, а потім (1978–1984)
начальником протиепізоотичного загону по боротьбі з туберкульозом тварин.
У 1984 р. – аспірант за денною формою навчання кафедри епізоотології та
інфекційних
хвороб
ветеринарного
факультету
Білоцерківського
сільськогосподарського інституту, яку закінчив в 1987 році. Працював
молодшим (1988–1989) та науковим (1989 – 1992) співробітником лабораторії
епізоотології Рівненської науково-дослідної ветеринарної станції (нині Інститут
епізоотології УААН). З 1992 р. працює у Дніпровському державному аграрноекономічному університеті на факультеті ветеринарної медицини: старшим
викладачем, доцентом (1992–1994), з 1994 р. і понині – завідувачем кафедри
епізоотології та інфекційних хвороб.
У 1988 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Эпизоотология туберкулёза крупного рогатого скота в условиях специализации
по производству продуктов животноводства», вчене звання доцента отримав у
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1995 р. Докторську дисертацію захистив у 1999 р. на тему: «Туберкульоз і
мікобактеріозна інфекція великої рогатої худоби (теоретико-експериментальні
дані)». Вчене звання професора отримав у 2002 р.
Наукова діяльність пов’язана з дослідженням епізоотології та інфекційного
процесу туберкульозу, мікобактеріозної інфекції, біологічних властивостей
видів мікобактерій та розробкою й удосконаленням методів бактеріологічної і
при-життєвої діагностики мікобактеріальних інфекцій великої рогатої худоби, а
також удосконаленням заходів профілактики та боротьби. Він уперше виділив та
вивчив головні властивості особливих швидкорослих патогенних штамів M.
bovis. Селекціонував чотири імуногенних штамів збудника туберкульозу та
інтенсивно працює над конструюванням протитуберкульозної вакцини.
Опублікував понад 210 наукових і науково-методичних робіт, у т. ч. два
підручника, один практичний посібник. Має сім авторських свідоцтв на винахід.
Професор А.О. Ткаченко член редакційних груп фахових журналів та
спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій, гарант спеціальності 211
«Ветеринарна медицина» Дніпровського Державного аграрно-економічного
університету.
Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (1984), «Знаком Пошани»
(2003).
Інформацію отримано від доктора ветеринарних наук, професора А.О. Ткаченка.

КВІТЕНЬ
65 років від дня народження
ДЗІЦЮК Валентини Валентинівни
Вчена
у
галузі
генетики
та
селекції
сільськогосподарських тварин, доктор сільськогосподарських
наук
Народилася 6 квітня 1957 р. у смт. Рокитне Київської
області. У 1979 р. закінчила зооінженерний факультет
Української сільськогосподарської академії.
Свою наукову діяльність розпочала у вересні 1979 р. на
посаді старшого лаборанта, а згодом – наукового
співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача
відділу генетичних основ селекції Науково-дослідного інституту розведення і
штучного осіменіння великої рогатої худоби (нині – Інститут розведення і
генетики тварин імені М. В. Зубця НААН).
У 1982–1985 рр. під керівництвом професора І. В. Смирнова навчалася в
аспірантурі при кафедрі розведення сільськогосподарських тварин Української
сільськогосподарської академії (нині – Національний університет біоресурсів і
природокористування України). У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію на
тему «Цитофизиологические характеристики и оплодотворяющая способность
сперматозоидов быка при их подготовке к оплодотворению in vitro» за
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спеціальністю
06.02.01
–
розведення,
селекція
та
відтворення
сільськогосподарських тварин. Цього ж самого року у співавторстві з
В. С. Качурою отримала авторське свідоцтво на винахід «Способ получения
зрелых яйцеклеток хомячка».
У 2006 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із
спеціальності генетика. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему «Хромосомний
поліморфізм окремих видів і порід сільськогосподарських тварин» за
спеціальністю 03.00.15 – генетика.
В. В. Дзіцюк уперше в межах одного дослідження з використанням єдиної
методології одержано розгорнуту картину цитогенетичних ефектів у
репрезентивних
вибірках
тварин.
Систематизовано
цитогенетичні
характеристики за видами і породами сільськогосподарських тварин, виявлено
видові і породні особливості хромосомного поліморфізму.
Автор більше 120 опублікованих наукових праць, зокрема опубліковано 7
монографій. Захищено чотири дисертації, 2 – на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук, одна – кандидата біологічних наук, 1 –
доктора філософії з біології. Нині Валентина Валентинівна здійснює наукове
керівництво двох аспірантів.
Із 2007 р. і донині – член редакційної колегії наукового збірника
«Розведення і генетика тварин», а з 2012 по 2015 рр. – «Наукового вісника
Національного університету біоресурсів і природокористування» Серія
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Із 2017 р. є
членом редакційної колегії журналу "Agricultural Science and Practice". Із 2004 р.
– член вченої ради Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця
НААН, а з 2014 р. – спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 цієї установи.
У 2007–2010 рр. –провідний науковий співробітник Президії Української
академії аграрних наук та доцентом кафедри розведення та генетики тварин ім.
М. А. Кравченка
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України, а з 2010 р. – завідувач кафедри; з 2012 р. –
директор Науково-навчального інституту тваринництва і водних біоресурсів
Національного університету біоресурсів і природокористування України; з
2014 р. – завідувач відділу біотехнології та відтворення Інституту розведення та
генетики тварин імені М. В. Зубця НААН; з 2017 р. – очолює лабораторію
генетики.
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця
НААН
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80 років від дня народження
ТРІШИНА Олексія Костянтиновича
Вчений в галузі механізації сільськогосподарського
виробництва, технології у скотарстві, доктор
сільськогосподарських наук, академік НААН
Народився 19 квітня 1942 р. у с. Сенюхіно Белівського
району Тульської області (Росія). У 1959 р. поступив до
Тульського залізничного училища № 2, яке з відзнакою
закінчив у 1962 р. та був направлений на роботу в м. Узлова Московської
залізниці на посаді електромеханіка автоматичної локомотивної сигналізації. У
1962 р. був призваний до лав Радянської Армії. Після закінчення військової
служби у 1965 р. повернувся на попереднє місце роботи. У 1967 р. поступив до
Харківського інституту механізації і електрифікації сільського господарства
(ХІМЕСГ), який закінчив у 1971 р. та отримав диплом «інженера-механіка». У
1971 р. був направлений на роботу до експериментального тваринницького
комплексу дослідного господарства «Кутузівка» НДІ тваринництва Лісостепу і
Полісся УРСР ВАСГНІЛ (нині Інститут тваринництва НААН) головним
інженером.
У 1987 р. був обраний та затверджений Президією УААН на посаді
директора (1987–2011). Нині працює в Інституті тваринництва НААН на посаді
головного наукового співробітника. У 1986 р., без відриву від виробництва, в
Харківському інституті механізації і електрифікації сільського господарства
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування технологічного
процесу та технічних засобів дозування, зволоження та роздавання комбікорму
на доїльних установках» (кандидат технічних наук). У 1997 р. у Харківському
інституті тваринництва УААН захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Енергоресурсоощадна
технологія виробництва молока для ферм та комплексів промислового типу.
Доктор сільськогосподарських наук з червня 1997 р. Вчене звання професора
присуджено у травні 2001 р.
Основний напрям науково-організаційної та викладацької діяльності –
тваринництво (велика рогата худоба) та механізація тваринництва. Наукові
розробки вченого присвячено створенню комплексу ефективних енерго-,
ресурсозберігаючих заходів удосконалення кормової бази і годівлі молочної
худоби, технології утримання худоби і ведення гнойового господарства,
технічних засобів доїння корів і первинної обробки молока.
Вченим опубліковано 87 наукових робіт. Підготував одного доктора
сільськогосподарських наук.
Обраний у 2002 р. членом-кореспондентом УААН та дійсним членом
(академіком) УААН у 2007 р. (наукове забезпечення інноваційного розвитку
тваринництва), Академік Інженерної академії України з 1997 р., дійсний член
Міжнародної інженерної академії з 2010 р.
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Нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1979),
присуджено почесне звання заслуженого працівника сільського господарства
України (2002), нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2008), має
медаль «Незалежність України» (2004), Почесну відзнаку УААН (2007), Почесну
відзнаку «Трудова слава» (2006), орден «За патріотизм», присвячений 2000річчю християнства. Почесний громадянин Кулиничівської селищної Ради
(2004) та Харківського району (2005). Нині є головою Аграрної партії
Харківського району.
Інформацію отримано з Інституту тваринництва НААН

85 років від дня народження
ЧИРКОВОЇ Ольги Петрівни
Вчена у галузі розведення та селекції сільськогосподарських
тварин, кандидат сільськогосподарських наук
Народилася 21 квітня 1937 р. в м. Чернігові.
У 1961 р. закінчила з відзнакою Українську
сільськогосподарську академію; 1965–1968 рр. – аспірантка
кафедри
розведення
сільськогосподарських
тварин
Української сільськогосподарської академії. У 1968 р.
захистила кандидатську дисертацію «Совершенствование симментальского
скота Черниговской области в условиях деятельности станций искусственного
осеменения сельскохозяйственных животных». У 1961–1965 рр. – зоотехнік,
старший зоотехнік і начальник відділу Управління держплемстанціями
штучного осіменіння сільськогосподарських тварин Чернігівської області; 1968–
1979 рр. – науковий співробітник відділу розведення великої рогатої худоби
Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР (нині
Інститут тваринництва НААН).
Основні напрями наукової діяльності – вивчення і розробка методів
збереження локальних порід (зокрема сірої української), створення нових порід
і типів м’ясної худоби, формування репродукторів імпортних порід, вивчення
теорії інбридингу, гетерозису і його практичного впровадження в господарствах
«Поливанівка»
Дніпропетровської,
«Головеньківський»,
ім.
Фрунзе
Чернігівської областей тощо; 1979–1999 рр. – старший та провідний науковий
співробітник відділу розведення м’ясної худоби Інституту розведення і генетики
тварин НААН; 2001–2011 рр. – провідним науковим співробітником лабораторії
генофонду м’ясних порід інституту.
О. П. Чиркова має три авторські свідоцтва, є співавтором двох м’ясних типів
худоби – чернігівського (ЧМ-1), придніпровського (ПМ-1) та української м’ясної
породи. Опублікувала понад 300 наукових праць, у тому числі рекомендації,
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інструктивні вказівки з бонітування м’ясної худоби, методичні розробки,
державні племінні книги.
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН

60 років від дня народження
ПЛІСКО Ірини Владленівни
Вчена у галузі агрогрунтознавства, доктор
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Народилася 30 квітня1962 р. у смт Панютине
Лозівського району Харківської області.
У 1984 р. закінчила з відзнакою факультет «Агрохімія і
грунтознавство»
Харківського
сільськогосподарського
інституту ім. В.В. Докучаєва і в тому ж році розпочала
працювати в Українському науково-дослідному інституті
агрохімії та грунтознавства ім. О.Н. Соколовського. У 1984–1987 рр. –
аспірантка під керівництвом доктора біологічних наук В. В. Медведєва в
лабораторії фізики ґрунтів. У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему
«Ефективність меліоруючої дії та післядії гною на чорноземі в залежності від
агрофізичних параметрів орного шару» та здобула науковий ступінь кандидата
сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03. «агрогрунтознавство і
агрофізика». У 2003 р. присвоєно вчене звання старшого наукового
співробітника за спеціальністю «агрогрунтознавство і агрофізика».
Після закінчення аспірантури і до теперішнього часу працює в лабораторії
геоекофізики ґрунтів ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» на посадах
молодшого, наукового та провідного наукового співробітника, з 2008 р. – на
посаді завідувача лабораторії.
У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему «Простороводиференційована система управління якістю ґрунтів (на прикладі ріллі України)»
та отримала науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за
спеціальністю 06.01.03 «агрогрунтознавство і агрофізика».
Основні напрями наукової діяльності: оптимізація агрофізичних
властивостей орних ґрунтів, оцінювання їх трансформації під впливом
антропогенних чинників; удосконалення методичних підходів до оцінювання
якості (бонітування, грошова оцінка, інвестиційна привабливість земель);
наукове обґрунтування диференційованих агротехнологій з урахуванням
зональних та регіональних особливостей неоднорідності ґрунтового покриву з
метою впровадження сучасних інноваційних агротехнологій, які запобігають
фізичній деградації ґрунтів; дослідження геопросторової диференціації
показників ґрунтової родючості та їх дистанційна верифікація; діагностика та
картографічно-аналітична оцінка фізичної деградації орних ґрунтів за даними
космічного сканування.
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Автор 167 наукових публікацій, 9 патентів, 7 авторських свідоцтв. Під її
керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію і продовжується навчання
аспіранта.
Нагороджена Почесними грамотами ДУ «Інститут охорони ґрунтів
України», Департаменту агропромислового розвитку ХОДА та Харківського
обкому профспілки працівників агропромислового комплексу, а також Подякою
Національної академії аграрних наук України.
Інформацію

отримано

з

ННЦ

«Інституту ґрунтознавства

та

агрохімії

ім. О.Н. Соколовського»

ТРАВЕНЬ
50 років від дня народження
КОВТУН Світлани Іванівни
Вчена у галузі сільськогосподарських наук, доктор
сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
Народилася 11 травня 1972 р. в с. Харківці ПереяславХмельницького району Київської області.
У 1994 році закінчила Український державний
педагогічний
університет
ім. М. П. Драгоманова
за
спеціальністю вчитель біології та хімії.
З 1994 р. працює в Інституті розведення і генетики
тварин НААН молодшим, науковим, старшим науковим співробітником та
завідувачем лабораторії клітинної інженерії; 2011–2018 рр. – заступник
директора з наукової роботи, а з лютого 2018 р. – перший заступник директора з
наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця
НААН.
У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію «Цитогенетичні та
морфологічні дослідження раннього ембріогенезу при одержанні зародків
великої рогатої худоби in vitro» зі спеціальності 03.00.15 – генетика (біологічні
науки). У 2008 р. – докторську дисертацію «Наукове обґрунтування і
удосконалення генетичних методів дослідження раннього ембріогенезу
сільськогосподарських тварин» зі спеціальності 03.00.15 – генетика
(сільськогосподарські науки). У 2006 р. присвоєно вчене звання старшого
наукового співробітника, а в 2011 р. – професора. У 2010 р. обрано членомкореспондентом НААН Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії, у
2016 р. – дійсним членом Національної академії аграрних наук (академіком), у
2013 р. – обрана на посаду Головного вченого секретаря Президії НААН.
Наукові дослідження С. І. Ковтун присвячені експериментальному
опрацюванню
перспективних
напрямків
практичного
використання
біотехнологічних методів для перетворення генофонду порід із метою
послідовного підвищення їх генетичного потенціалу і одночасного збереження
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генофонду неконкурентоспроможних племінних ресурсів. За керівництва
Світлани Іванівни впроваджено в практику племінного тваринництва України
сучасні методи генетики розвитку в системі біотехнологічної селекції. За її
керівництва вдосконалено технологію трансплантації свіжоотриманих і
кріоконсервованих ембріонів великої рогатої худоби на основі запровадження
детальної зажиттєвої оцінки якості зародків у поєднанні з їх цитогенетичним
аналізом для підвищення рівня приживлення пересаджуваних ембріонів.
Опубліковано близько 250 наукових праць, серед них 9 монографій та
навчально-методичних посібників, отримано 3 патенти та 2 свідоцтва про
реєстрацію авторського права на твір. За наукового керівництва вченої
підготовлено і захищено три кандидатські дисертації.
Із 2007 р. і донині – член редакційної колегії наукового збірника
«Розведення і генетика тварин», а з 2019 р.– журналу «Вісник Українського
товариства генетиків і селекціонерів»; з 2004 р.– член вченої ради Інституту
розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН, нині – голова
спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 цієї установи.
За пріоритетність і практичну значущість наукових досягнень Світлану
Іванівну відзначено Премією Президента України для молодих учених (2004) та
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2011).
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН

70 років від дня народження
ГРИЦА́НА Юрія Івановича
Вчений в галузі пертинентної біогеоценології,
геліобіології, екокліматології, дендроіндикації, агрології,
рекультивації земель, природного агровиробництва,
просторової агроекології
Народився 29 травня 1952 р. у м. Дніпродзержинську
(нині м. Кам’янське) у сім’ї робітників.
У
1978 р.
закінчив
біологічний
факультет
Дніпропетровського
державного
університету
зі
спеціальності: «Біологія», спеціалізація: «Біолог. Викладач біології та хімії».
У 1978–1984 рр. – старший інженер НДІ біології ДДУ; 1984–1989 рр. –
асистент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДДУ; 1989–2000 рр. –
доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДДУ; 2000–2008 рр. –
професор кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ; 1989–1997 рр. –
заступник декана біолого-екологічного факультету ДДУ з навчальної та
виховної роботи; 1987–1999 рр. – заступник директора Біолого-медичного
інституту ДДУ по біологічному відділенню.
Кандидат біологічних наук з 1988 р. Дисертацію захистив 1988 р. у
спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного університету за
спеціальністю 03.00.16 – екологія. Вчене звання доцента кафедри геоботаніки,
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ґрунтознавства та екології присвоєно у 1989 р. Доктор біологічних наук з 2000 р.
Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського
державного університету за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Вчене звання
професора кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології присвоєно у 2003 р.
У 2008 р. розпочав керівництво кафедрою екології та ґрунтознавства в
Дніпровському державному університеті; 2010 р. – проректор з наукової та
інноваційної діяльності, професор кафедри екології Дніпровського державного
аграрно-економічного університету.
Має досвід роботи в сфері дослідження екологічних, соціально-екологічних
та еколого-економічних проблем регіону та професійного досвіду досліджень та
високий рівень знань стосовно сучасного екологічного стану Дніпропетровської
області та України в цілому, оцінки перспектив екологічно безпечного
збалансованого розвитку області, який ґрунтується на раціональному
використанні та відновленні природних ресурсів, природоузгоджених
технологіях, аналізі ресурсного забезпечення екорозвитку (в т. ч.
відновлювальних природних ресурсів, зокрема, біоенергетичних).
Бере участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації, є членом спеціалізованих
вчених рад: Д 08.804.02 з присудження наукового ступеню доктора
сільськогосподарських наук зі спеціальністю 03.00.16 – екологія та 06.01.01 –
загальне землеробство, а також К 64.354.02 зі спеціальності 03.00.18 –
ґрунтознавство. Член редакційних колегій наукових журналів: «Екологічний
вісник»; «Питання біоіндикації та екології»; «Biosystems Diversity» тощо.
Він є членом Комітету з екологічної збалансованості Асоціації міст України
Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування.
Протягом останніх років Ю. І. Грицан був консультантом-розробником
програм Глобального екологічного фонду Програми розвитку ООН щодо
вирощування енергетичних рослин в Україні (2015) та проекту «Розвиток та
комерціалізація біоенергетичних технологій в муніципальному секторі в
Україні» в пілотному регіоні – Дніпропетровська область (2016).
Автор понад 200 наукових публікацій, 6 монографій, авторські свідоцтва,
статті у науково-популярних виданнях. Під керівництвом вченого підготовлені
доктори наук, доктори філософії та кандидати наук.
За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок в екологічну та
аграрну науку, Ю. І. Грицан відзначений грамотою Верховної ради України «За
заслуги перед Українським народом» та пам’ятною медаллю, пам’ятною
медаллю «За вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області», орденом
«Честь та слава».
Інформацію отримано від доктора біологічних наук, професора Ю.І Грицана
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85 років від дня народження
ВАКУЛЕНКА Івана Семеновича
Вчений у галузі кролівництво та звірівництво,
доктор сільськогосподарських наук
Народився
5
травня
1937 р.
у
с. Дмитрівка
Богодухівського району Харківської області. У 1955 р.
закінчив Ульянівську середню школу Богодухівського району
Харківської області.
У 1955–1957 рр. працював обліковцем колгоспу
ім. Сталіна та ім. Леніна с. Ново-Софіївка Богодухівського
району Харківської області. У 1955 р. вступив до Харківського зоотехнічного
інституту (нині Харківська державна зооветеринарна академія). У 1962–1964 рр.
працював зоотехніком-бригадиром Кіровського відділення Сумської державної
сільськогосподарської станції; 1964–1965 рр. – старший зоотехнік
Тростянецького сільськогосподарського управління Сумської області.
Після закінчення аспірантури (1971) під керівництвом доктора біологічних
наук Ф. І. Осташка, у Науково-дослідному інституті тваринництва Лісостепу і
Полісся УРСР (м. Харків) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук на тему: «Дослідження відтворювальної здатності й
удосконалення технології отримання сперми у бугаїв-плідників». Результатом
творчих пошуків та практичної діяльності став захист дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук (1999) на тему:
«Закономірності та особливості формування м’ясної продуктивності і
конверсійної здатності кролів у постнатальному онтогенезі».
Наукові інтереси вченого спрямовано на: розроблення енергозберігаючих
інноваційних технологій виробництва товарної та племінної продукції кролів та
хутрових звірів для сільськогосподарських підприємств різних типорозмірів,
власності та форм господарювання; розроблення документації і норм племінного
обліку, положень з атестації племсуб’єктів, інструкцій племінної оцінки тварин
тощо; розробка Державних стандартів України на хутрову і м’ясну продукцію
кролів і звірів.
Уперше у світовій практиці визначено конверсію корму у м’ясо кролів у
віковій динаміці та визначено особливість лактації кролематок і хімічний склад
молока в різні періоди лактаційного періоду, розроблено лактаційну гістограму,
скореговано роль молочної продуктивності кролематок у рості й розвитку
організму та формуванні резистентності молодняку.
У 2000–2015 рр. – завідуючий лабораторією хутрового звірівництва і
кролівництва (нині сектор кліткового звірівництва та кролівництва), якій із
2003 р. надано статус «Селекційного центру зі звірівництва і кролівництва» й
покладено функціональні обов’язки координатора науково-практичного
розвитку цих галузей в Україні.
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Автор біля 150 наукових праць, з них 3 монографії, 8 довідників, біля 30
методичних рекомендацій, патентів та 3 авторських свідоцтва, розроблено і
впроваджено 15 технологій і селекційних програм, 15 ДСТУ.
Нагороджено почесною відзнакою «Знаком Пошани», Почесною відзнакою
Національної академії аграрних наук України та численними грамотами.
Інформацію отримано з Інституту тваринництва НААН

60 років від дня народження
ЖУКА Валерія Миколайовича
Вчений у галузі аграрної економіки, доктор економічних
наук, професор, академік НААН (2016)
Народився 13 травня 1962 р. у м. Калуш ІваноФранківської області.
У 1983 р. закінчив Українську ордена Трудового
Червоного Прапора сільськогосподарську академію (НУБіП)
за спеціальністю «бухгалтерський облік в сільському
господарстві».
Трудову діяльність розпочав з 1983 р. спочатку на посаді заступника
головного бухгалтера, згодом головного бухгалтера та начальника плановооблікового відділу в колгоспах Старосинявського району Хмельницької області.
З 1989 р. аспірант Українського НДІ економіки і організації сільського
господарства (ННЦ «Інститут аграрної економіки»). У 1992 р. в цьому ж
інституті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «бухгалтерський
облік, контроль і аналіз господарської діяльності». У 2010 р. захистив
докторську дисертацію на тему «Розвиток бухгалтерського обліку в аграрному
секторі економіки: теорія, методологія, практика» за спеціальністю
«бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».
У 1992–2010 рр. пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до
завідувача відділу методології обліку та аудиту у ННЦ «Інститут аграрної
економіки».
У 2011 р. присвоєно вчене звання професора за спеціальністю
«бухгалтерський облік, аналіз та аудит». У 2010 році обрано членомкореспондентом НААН (Відділення аграрної економіки і продовольства).
У 2011 р. обраний та працював по 2014 р. академіком-секретарем
Відділення аграрної економіки і продовольства НААН. З 2014 р. по 2017 р.
обраний та працював віце-президентом НААН. У 2016 р. обрано дійсним членом
(академіком) НААН (Відділення аграрної економіки і продовольства).
В. М. Жук є фундатором досліджень з питань інституціональної теорії
бухгалтерського обліку. Зокрема визначення понять «інституціональна теорія
бухгалтерського обліку», «інститут аудиту», «інститут бухгалтерського обліку»,
«бухгалтерський імперіалізм», «бухгалтерський інжиніринг».
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Автор ряду наукових доповідей, які розглядались Загальними зборами та
Президією НААН. Під науковим керівництвом В.М. Жука захищено 6 докторів
та 18 кандидатів економічних наук.
Ним зорганізовано: діяльність Федерації аудиторів, бухгалтерів і
фінансистів АПК України; Інституту обліку і фінансів, який з 2011 р. входить до
сфери наукової координації НААН; видавництва фахового науково-виробничого
журналу «Облік і фінанси», де Жук В.М. є головним редактором.
Наукову роботу поєднує з професійною діяльністю. Є головним партнером
Міжнародного інституту аудиту DFK, обирався членом РВ Аудиторської палати
України по м. Київ, Ради Спілки Аудиторів України, Методологічної Ради з
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. Натепер член
громадської ради при Державній податковій службі України та Державній
службі статистики України, член Правління Союзу українського селянства.
Сертифікований аудитор, оцінювач, судовий експерт.
Досягнення академіка В.М. Жука отримала високу державну оцінку. Йому
присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2012),
нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ст. (2017); Грамотою Верховної Ради
України (2013); Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2007); Знаком
пошани Міністерства аграрної політики України (2005).
Інформацію отримано з Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

50 років від дня народження
ТКАЧУКА Андрія Васильовича
Вчений
в
галузі
гідромеліорацій,
сільськогосподарських наук, доцент

кандидат

Народився 31 травня 1972 р. у м. Скадовську
Херсонської області.
У 1997 р. із відзнакою закінчив Дніпропетровський
державний аграрний університет (нині Дніпровський
державний
аграрно-економічний
університет)
за
спеціальністю «Гідромеліорація».
Науковою діяльністю розпочав займатись під час навчання в університеті.
Після закінчення університету був прийнятий на посаду викладача-стажиста
кафедри сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій.
У 1997 р. – аспірант на кафедрі сільськогосподарських гідротехнічних
меліорацій Дніпропетровського державного аграрного університету (з відривом
від виробництва). Після закінчення якої у 2000 р. прийнятий на посаду старшого
викладача кафедри експлуатації гідромеліоративних систем і технології
будівництва Дніпропетровського державного аграрного університету.
У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 «Сільськогосподарські
меліорації» на тему «Розробка методики розрахунку ґрунтових вологозапасів за
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агрометеорологічними даними та вологозабезпеченість сільськогосподарських
культур у лісостеповій зоні Правобережної України» у спеціалізованій вченій
раді при Херсонському державному аграрному університеті.
У 2005 р. – доцент кафедри експлуатації гідромеліоративних систем і
технології будівництва Дніпропетровського державного аграрного університету;
2003–2007 рр. – заступник декана гідромеліоративного факультету
Дніпропетровського державного аграрного університету; 2007 р. – начальник
навчальної частини Дніпропетровського державного аграрного університету; з
2007 р по теперішній час – декан факультету водогосподарської інженерії та
екології Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.
Коло наукових інтересів пов’язано з інформаційним забезпеченням
нормованого екологічно безпечного водокористування на зрошуваних землях.
Опублікував понад 50 наукових праць, 30 навчально-методичних робіт, має
3 патенти на винаходи, є співавтором двох навчальних посібників з грифом МОН
України.
З 2017 р. – заступник голови науково-методичної підкомісії спеціальності
194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології науковометодичної комісії з будівництва та технологій Міністерства освіти і науки
України. З 2019 р. включений до складу експертів із проведення акредитації
освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості освіти.
За сумлінну працю нагороджений відзнакою «Знак пошани» Міністерства
аграрної політики України, Почесними грамотами Міністерства аграрної
політики та продовольства України та Соборною районною у місті Дніпрі ради.
Інформацію
А.В. Ткачука

отримано

від

кандидата

сільськогосподарських

наук,

доцента

ЧЕРВЕНЬ
85 років від дня народження
КИРИКА Миколи Миколайовича
Вчений у галузі фітопатології та захисту рослин,
доктор біологічних наук, професор, академік НААН
Народився 9 червня 1937 р. у с. Федорівка НовоградВолинського району Житомирської області.
У
1960 р.
закінчив
Українську
академію
сільськогосподарських наук (нині – Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
Протягом 1960–1962 рр. працював головним агрономом
навчально-дослідного господарства Української сільськогосподарської академії
«Митниця» Васильківського району Київської області. У 1962–1965 рр. навчався
в аспірантурі, 1965–1984 рр. – асистент, доцент УСГА, з 1984 р. – професор. У
1968–1972 рр. виконував обов’язки завідувача кафедри фітопатології УСГА;
46

1979–1986 рр. – декан факультету захисту рослин, 1986–1996 рр. – проректор із
наукової роботи УСГА, 1987–2007 рр. – завідувач кафедри фітопатології
Національного аграрного університету, 2002 р. (за сумісництвом) – директор
навчально-наукового центру «Фітомедицини і охорони навколишнього
середовища» (Національний аграрний університет), 2007–2020 рр. – професор
кафедри фітопатології НУБіП України.
У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Аскохітоз гороху і
заходи боротьби з ним в умовах Полісся і Лісостепу України», а у 1981 р. –
докторську дисертацію на тему «Хвороби гороху і біологічне обґрунтування
заходів обмеження їх розвитку в умовах Української РСР».
У 1993 р. обрано членом-кореспондентом УААН, а у 1995 р. – дійсним
членом (академіком) УААН Відділення рослинництва. У грудні 1993 р. обрано
академіком Академії наук вищої школи (нині – вищої освіти) України, очолив
роботу новоствореного аграрного відділення.
Автор і співавтор понад 400 наукових праць, серед яких 20 монографій і
навчальних посібників. Має 45 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.
Співавтор 9 сортів сільськогосподарських культур, які включено до Реєстру.
Значна частина робіт присвячена вивченню теоретичних і практичних
питань етіології й патогенезу хвороб зернобобових культур, біологічних
властивостей їхніх збудників, виясненню природи імунітету та розробці
захисних заходів.
Створено наукову школу з питань фітопатології та імунітету рослин. Під
його керівництвом підготовлено 8 докторських дисертацій і 33 кандидатських, у
тому числі 4 – здобувачами із зарубіжних країн. Протягом 1996–2001 рр.
М.М. Кирик – член американського фітопатологічного товариства. Проводить
велику науково–організаторську роботу. Понад 35 років був головою
спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.
Упродовж 2007–2014 рр. очолював науково-методичну комісію із захисту
рослин науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Міністерства аграрної політики України.
Працював за кордоном експертом з питань сільського господарства: на
Всесвітній виставці «Expo-67» у Канаді (Монреаль, 1967) міжнародних
виставках сільського господарства і харчової промисловості в Угорщині
(Будапешт, 1979, 1980) та Німецькій Демократичній Республіці (Лейпциг, 1974),
Національній виставці СРСР у США (Лос-Анджелес, 1977). У 2001 р. був
запрошений до Нігерії консультантом громадської організації «Міжнародний
рух охорони навколишнього середовища Африки».
За досягнення у науковій та навчально-виховній роботі нагороджено:
орденом Дружби народів (1986), медалями «25 років Незалежності України»
(2016), «У пам’ять 1500-річчя Києва» (1982), «Ветеран праці» (1986), Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України (1998), Грамотою Комітету Верховної
Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (2018), золотою
медаллю ВДНГ СССР (1974), відзнакою Міністерства аграрної політики України
– знаком Пошани та Почесною відзнакою УААН (2007). Присвоєно почесне
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звання заслуженого діяча Науки і техніки України (1992). Лауреат Почесної
нагороди громадської організації «Міжнародний рух охорони навколишнього
середовища Африки». Президія Академії наук вищої школи (нині – вищої освіти)
присудила йому нагороду Ярослава Мудрого (2005), удостоїла медалей «20 років
АНВОУ» (2012), «Микола Іванович Дубина» (2017) та «За успіхи у науковопедагогічній діяльності» (2017). Національна академія педагогічних наук
присудила нагороду «Ушинський К.Д.» (2018), а Головна державна інспекція з
карантину рослин України нагородила трудовою відзнакою – знаком «За високі
досягнення в роботі» (2008). Рішенням вченої ради НАУ (нині – НУБіП України)
М.М. Кирику присвоєне звання заслуженого професора Національного
аграрного університету (2007).
Інформацію отримано з Відділення рослинництва НААН

65 років від дня народження
РУДНИК-ІВАЩЕНКО Ольги Іванівни
Вчена
у
галузі
рослинництва,
доктор
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,
член-кореспондент НААН (2020)
Народилася 10 червня 1957 р. в Україні. Вищу освіту
отримала в Українській сільськогосподарській академії
(1978–1983) за фахом вчений агроном зі спеціальності
захисту рослин.
Трудову діяльність розпочала на Українській дослідній
станції квіткових і декоративних рослин. Працювала в Інституті ботаніки ім.
М.Г. Холодного НАНУ старшим лаборантом, інженером, провідним інженером.
У 1994–2002 рр. – провідний спеціаліст, головний спеціаліст, головний
спеціаліст – науковий консультант, старший науковий співробітник, завідувачка
лабораторії. У 2002–2013 рр. – старшим, провідним, пізніше головним науковим
співробітником у Президії Української академії аграрних наук (нині Національна
академія аграрних наук України) звідки була переведена до Українського
інституту експертизи сортів рослин на посаду заступника директора з наукової
роботи. З 2013 року і донині працює в Інституті садівництва НААН, до 2016 р.
на посаді заступника директора з науково-інноваційної роботи, в наступний
період і донині – головним науковим співробітником.
Наукова діяльність пов’язана з науковою школою Інституту землеробства
УААН, де пройшла підготовку в аспірантурі за спеціальністю селекція і
насінництво (1998–2002) і підготувала й успішно захистила кандидатську
дисертацію на тему: «Особливості успадкування і мінливості відмітних ознак
рослин проса, їх використання в селекції та експертизі сортів на
патентоспроможність» за спеціальністю селекція і насінництво.
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У 2006 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі
спеціальності селекція рослин.
У 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Управління процесом
формування врожайності зерна проса посівного» за спеціальністю
рослинництво.
У 2020 р. обрана членом-кореспондентом НААН Відділення рослинництва.
Основними напрямами наукової діяльності є рослинництво, зокрема
адаптивний потенціал лікарських, ефіроолійних, квітково-декоративних,
малопоширених плодових культур з високим рівнем декоративності і технології
їх вирощування, насіннєзнавство та методи визначення якості насіння, олії,
біосировини ефіроолійних і лікарських рослин, інноваційні технології в
рослинництві. Важливим напрямом досліджень є виявлення особливостей
впливу елементів технологій вирощування та їхнього комплексу, а також їх
стійкість до біотичних та абіотичних стресових чинників довкілля.
Автор понад 155 публікаціях, із яких 4 монографії (одна в іноземному
виданні), 11 методик, широкий уніфікований класифікатор проса (Panicum
miliaceum L.), 139 статей в наукових і науково-практичних виданнях.
Підготувала двох кандидатів сільськогосподарських наук і наразі під її
керівництвом ведеться підготовка докторанта та трьох аспірантів.
Є членом двох вчених рад, член спеціалізованої вченої ради при Інституті
садівництва НААН із захисту дисертаційних робіт; член редколегій наукових
видань.
Нагороджена срібною медаллю ВДНГ СССР (1987), Почесною грамотою
Української академії аграрних наук (2007), Почесною грамотою Міністерства
аграрної політики та продовольства України (2012); Почесною грамотою
Державної служби з охорони прав на сорти рослин та Відзнакою
Держсортслужби «Почесний сортовипробувач» (2012).
Інформацію отримано з Відділення рослинництва НААН

85 років від дня народження
ДОБРЯКА Дмитра Семеновича
Вчений у галузі економіки природокористування та охорони
навколишнього середовища, доктор економічних наук,
професор, член-кореспондент НААН (1995)
Народився 26 червня 1937 р. у с. Довжик Зінківського
району Полтавської області. У 1961 р. закінчив факультет
землевпорядкування Харківського сільськогосподарського
інституту
ім. В.В. Докучаєва
(нині
Харківський
Національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва) за
фахом інженер-землевпорядник.
Трудову діяльність розпочав у 1961 р. у Держсільгосппроекті, де працював
до 1975 року. У 1975–1991 рр. – очолював сектор із проблем землеустрою в
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Україні Всесоюзного науково-дослідного інституту земельних ресурсів при Раді
Міністрів СРСР; 1991–1996 рр. – заступник директора з наукової роботи
Інституту землеустрою УААН; 1996–2003 рр. – виконавчий директор Інституту
землеустрою УААН; 2003–2006 рр. – директор Головного інституту
землеустрою Держкомзему України; 1996–2006 рр. – член колегії Держкомзему
України; 1996–2000 рр. – очолював кафедру землевпорядного проектування
Національного аграрного університету (нині – Національний університет
біоресурсів і природокористування України); 2006–2015 рр. – завідувач кафедри
управління земельними ресурсами Національного університету біоресурсів і
природокористування України. З 2015 р. й дотепер – головний науковий
співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН.
У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1991 р. –докторську за
спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація, управління і планування
народним господарством.
У 1998 р. присвоєно наукове звання професора, у 1995 р. обрано членомкореспондентом УААН Відділення аграрної економіки і продовольства за
спеціальністю природокористування.
Напрями наукової діяльності: економіка землекористування, економіка
природокористування, землеустрій та кадастр.
Д.С. Добряк є одним зі співавторів чинного Земельного кодексу України. За
його безпосередньою участю підготовлені найважливіші для земельних відносин
нормативні документи: законопроєкти «Про плату за землю», «Про
землеустрій», «Про охорону земель», проєкти постанов Верховної Ради України
«Про земельну реформу», «Про прискорення земельної реформи та
приватизацію земель», постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок
ведення державного земельного кадастру», «Про Методику грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» та багато
інших.
Його наукова діяльність пов’язана з оптимізацією використання та охорони
земель, формування сталих агроландшафтів на основі контурно- меліоративної
організації територій в Україні, її економічної та екологічної оцінки,
реформування земельних відносин.
Наукова спадщина вченого налічує понад 390 наукових праць. Підготував 8
докторів і 10 кандидатів економічних наук.
За значний внесок у розвиток науки та створення законодавчої бази України
нагороджений низкою відзнак та присуджено звання: Почесний землевпорядник
(1999); Орден «За заслуги ІІІ ступеня» (2004); за рішенням експертної ради
міжнародної іміджевої програми «Лідери XXI століття» відзначений нагородою
«Свята Софія» (2004); «Лицар Вітчизни» з врученням «Золотого хреста честі і
звитяги» за високу національну гідність, патріотизм та активну участь у
розбудові української держави (2010); Гідного Королівської честі нагороджено
міжнародним суспільним «Орденом Королеви Анни «Честь Вітчизни» на золотій
зірці до 1000-ліття народження Анни Ярославни – Князівни Київської і Королеви
Франції (2010); почесне звання «Лицар Вітчизни» (2012); почесна відзнака
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УААН (2012); почесна відзнака НААН (2017); Заслужений діяч науки і техніки
України (2015).
Інформацію отримано з Відділення аграрної економіки і продовольства рослинництва
НААН

65 років від дня народження
БОНДАРЯ Олександра Івановича
Вчений у галузі системних досліджень з питань
раціонального природокористування та екологічної безпеки,
доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент
НААН
Народився 27 червня 1957 р. в м. Харків.
Закінчив
з
відзнакою
Харківський
сільськогосподарський інститут
ім.
Докучаєва
за
спеціальністю «Агрохімія та ґрунтознавство».
Трудову діяльність розпочав у 1979 р. в Українському
науково-дослідному інституті ґрунтознавства і агрохімії (м. Харків). Працював
завідувачем лабораторії, заступником директора Поліської філії УНДІГА. З
1996 р. О.І. Бондар працював на керівних посадах: директор Поліського
регіонального науково-виробничого центру екологічного та аерокосмічного
моніторингу «Полісся» (ДНВЦ «Полісся»), директор Волинського державного
наукового та інформаційного центру НАНУ та Мінприроди України в Луцьку,
в. о. директора Науково-технологічного центру «Таско-Екос».
З 2003 р. – ректор Державного екологічного інституту Мінприроди України,
нині Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.
У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості
ґрунтоутворення і окультурення осушених ґрунтів мілководь Кременчуцького
водосховища». У 1996 р. – докторську дисертацію на тему «Агроекологічні
основи оцінки, охорони і управління продуктивністю гігроморфних ґрунтів
Полісся України».
У 2004 р. отримав вчене звання професора. У 2007 р. обрано членомкореспондентом НААН відділення землеробства, меліорації та механізації.
Основними напрямами наукової діяльності О.І. Бондаря – дослідження
закономірностей та пріоритетних напрямків сталого розвитку країни, охорони та
раціонального використання природних ресурсів, впровадження екологічного
менеджменту, екологічної стандартизації та сертифікації в Україні, формування
регіональної системи моніторингу довкілля, розроблення концепції екологічного
відродження Донбасу; розроблення та впровадження екологічних стандартів,
гармонізованих із європейськими.
Головний редактор фахового журналу «Екологічні науки» (2012). На
підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.
журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)
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у галузі біологічних наук (091–Біологія), природничих наук (101–Екологія, 103–
Науки про Землю) та технічних наук (183–Технології захисту навколишнього
середовища). Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index
Copernicus International (Руспубліка Польща).
Керівник понад 150 науково-дослідних тематик. За результатами наукових
досліджень має 27 авторських свідоцтва, опублікував 168 підручників та
навчальних посібників, 19 монографій. Під його науковим керівництвом
підготовлено 3 доктори та 8 кандидатів наук.
Нагороджений Нагрудним знаком Міносвіти і науки України «Петро
Могила», Почесними грамотами: Верховної Ради України; Кабінету Міністрів
України – за особливі заслуги перед українським народом, медаллю МЧС – «За
заслуги». Нагрудними знаками: «За заслуги», «Почесний доктор з екології», «За
заслуги в екології». Орденами: «За єдність України», «За заслуги», а також
ювілейними відзнаками: ДДСО при МВС України.
Засновник та науковий консультант благодійного екологічного фонду
«Екологічна Україна», член Національної спілки журналістів України та на
громадських засадах головний редактор наукового-практичного журналу
«Екологічні науки», позаштатний радник Голови Українського національного
комітету Торгово-промислової палати України та експерт Держкомзапасів
України з екологічних питань (з 2004), позаштатний радник Міністра Кабінету
Міністрів України у зв’язках з Верховною Радою України з екологічних питань
(2004), позаштатний радник Міністра Кабінету Міністрів України у зв’язках з
Верховною Радою України та іншими органами державної влади України з
екологічних питань (2007), позаштатний радник Міністра охорони
навколишнього природного середовища України (2004, 2008), позаштатний
радник Міністра екології та природних ресурсів України (2012, 2013–2016),
позаштатний радник Комітету Верховної Ради України з питань екологічної
політики та природокористування (2008 р. – по теперішній час), радник віцепрем’єр міністра з питань стратегічних галузей промисловості (2020).
Інформацію отримано з Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН

55 років від дня народження
БАЛЯН Ануш Валеріївни
Вчена у галузі аграрної економіки, доктор
економічних наук,
професор, академік НААН
Народилася 28 червня 1967 р. в м. Караганді.
Закінчила Тбіліський державний університет у
1990 р. за фахом планування промисловості,
економіст.
У 1990–1992 рр. працювала в Управлінні
баштових самохідних кранів р/о «Грузагробуд» на
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посаді економіста. З 1992 р. в Закарпатському інституті агропромислового
виробництва Української академії аграрних наук була молодшим науковим
співробітником відділу економіки, в 1995 р. переведена на посаду завідувача
групи лабораторії комерції та реалізації АПВ, в березні 1996 р. – заступника
директора Закарпатського Інституту АПВ, з жовтня 1996 р. по січень 2011 р.
працювала директором Закарпатського Інституту АПВ. З січня 2011 р. по
березень 2011 р. – академік-секретар НААН. З 2011 р. завідувач відділу
економіки Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції
Інституту сільського господарства Карпатського регіону. З 2013 р. – віцепрезидент НААН.
У 1995 р. в ННЦ «Інститут аграрної економіки» захистила кандидатську
дисертацію на тему: «Особливості розвитку фермерства і його кооперування в
Закарпатській області» та отримала вчену ступінь кандидата економічних наук.
У 2006 р. в Інституті регіональних досліджень НААН України захистила
докторську
дисертацію
на
тему:
«Міжрегіональне
транскордонне
співробітництво України та Угорщини в умовах розширення європей ського
союзу: (питання методології, методів і практики)».
У червні 2007 року отримала звання старшого наукового співробітника.
У 2014 році присвоєно вчене звання професора за спеціальністю
«економіка».
Наукові праці присвячені економічним питанням розвитку сільського
господарства, зокрема таким його актуальним проблемам, як: трансформування
організаційно-економічних відносин до соціально орієнтованих ринкових умов
АПК; удосконалення земельних відносин на селі в період реформування
сільського господарства; науково-методичне забезпечення підвищення
економічної ефективності та розвиток соціально спрямованого аграрного
виробництва; науково-методологічні та організаційні засади маркетингу,
інновацій та інноваційного провайдингу в АПВ.
Крім того, особливо вагомими є її фундаментальні дослідження з проблеми,
пов’язаної з масштабним розширенням ЄС на схід і формуванням нового
кордону між ЄС та Україною на початку ХХІ ст., що змінює характер
економічних відносин унаслідок якісних і кількісних змін у структурі ЄС.
Опублікувала 185 наукових праць, у тому числі 5 монографій. Є
співавтором 11 патентів та свідоцтв, із них: 3 патентів на промислову власність
(корисна модель), 5 патентів і свідоцтв на селекційні досягнення у рослинництві
та 3 авторських свідоцтв на авторські та суміжні права.
Обрана членом-кореспондентом УААН (економіка і організація
агропромислового виробництва) у 2007 р. Обрана у 2010 р. дійсним членом
(академіком) НААН Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій
(наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва).
За наукову діяльність та вагомий вклад у розвиток сільського господарства
Балян Ануш Валеріївні присвоєно почесне звання заслуженого працівника
сільського господарства України (2001), нагороджено знаком Пошани (2006), у
2007 р. рішенням Президії Української академії аграрних наук – Почесною
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відзнакою УААН. У 2008 р. рішенням Науково-технічної ради Міністерства
аграрної політики України А.В. Балян нагороджено пам’ятною ювілейною
медаллю «50 років держтехнагляду України», Почесною грамотою
Закарпатської обласної державної адміністрації.
За громадську діяльність як жінки-керівника А.В. Балян нагороджена
дипломом «Ділова українка–98», є лауреатом Всеукраїнської премії «Жінка
ІІІ тисячоліття» (2006),
лауреатом рейтингу «Лідер агропромислового
комплексу –2005», голова конгресу «Ділові жінки України».
Інформацію отримано з Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку
НААН

45 років від дня народження
ШПИКУЛЯКА Олександра Григоровича
Вчений у галузі аграрної економіки, доктор економічних
наук, професор, член-кореспондент НААН
Народився 29 червня 1977 р. у с. Антонівка
Томашпільського району Вінницької області.
У 1996–2000 рр. навчався у Вінницькому державному
аграрному університеті, по закінченню якого отримав
диплом спеціаліста за спеціальністю «Менеджмент
організацій»
з
присвоєнням
кваліфакації
економіста-організатора
сільськогосподарського виробництва.
У 2000–2001 рр. працював на посаді економіста з підготовки до
Всеукраїнського перрепису населення відділу статистики Святошинської
районної державної адміністрації у м. Києві.
Постійно (за виключенням короткого проміжку часу – у 2000–2001 рр. і
2014–2016 рр.) працює в Національному науковому центрі «Інститут аграрної
економіки», де закінчив аспірантуру (2004), зокрема: 2001–2002 рр. – економіст
другої категорії відділу підприємництва; 2002–2004 рр. – аспірант денної форми
навчання Інституту аграрної економіки; 2004–2005 рр. – науковий співробітник
відділу підприємництва; 2005–2006 рр. – старший науковий співробітник відділу
підприємництва ННЦ «Інститут аграрної економіки»; 2006–2009 рр. – завідувач
відділу ціноутворення та кон’юнктури ринку; 2009–2012 рр. – завідувач відділу
науково-організаційного забезпечення та координації досліджень; 2012–2014 рр.
– учений секретар ННЦ «Інститут аграрної економіки»; 2014–2016 рр. –
працював у Вінницькому національному аграрному університеті, на посадах
виконувача обов’язків, декана економічного факультету, професора кафедри; з
2016–2017 рр. – заступник директора ННЦ «ІАЕ» з науково-організаційної та
інноваційної роботи; з 2017 р. до теперішнього часу – учений секретар ННЦ
«Інститут аграрної економіки».
Кандидатську дисертацію захистив у 2004 р. у спеціалізованій вченій раді
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», за
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спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.
Докторську (2010) у спеціалізованій вченій раді Національного наукового
центру «Інститут аграрної економіки», за спеціальністю 08.00.03 – економіка та
управління національним господарством.
У 2008 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, за
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності), а у 2015 р. – вчене звання професора, за спеціальністю
08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Обраний у 2020 р. членом-кореспондентом НААН Відділення аграрної
економіки і продовольства (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)
Основними напрямками наукових досліджень є розкриття проблем розвитку
підприємницької діяльності на селі та функціонування аграрного ринку,
інституціонального забезпечення розвитку аграрного сектору економіки,
аграрного ринку й підприємницької та інноваційної діяльності в аграрній сфері.
Автор одного з перших фундаментальних наукових досліджень з питань
удосконалення інституцій розвитку та регулювання аграрного ринку,
методологічних
засад
інституціонального
забезпечення
підвищення
ефективності аграрної політики, формування середовища підприємницької
діяльності на селі, співрозробник науково-практичних та методичних
рекомендацій і посібників з проблем економіки аграрних підприємств.
З 2006 р. і по даний час член спеціалізованої вченої ради (2006–2014, 2020 р.
– вчений секретар ради) Д 26.350.01 у Національному науковому центрі
«Інститут аграрної економіки» (м. Київ) з правом прийняття до розгляду та
проведення захисту дисертацій на здобуття доктора (кандидата) економічних
наук за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним
господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності). З 2010 р. й по даний час – член спеціалізованої вченої
ради Д 05.854.03 у Вінницькому національному аграрному університеті з правом
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття доктора
(кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та
управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності).
Підготував близько 270 наукових праць, опублікованих наукових праць:
одноосібні монографії, розділи в колективних монографіях; підручники,
навчальні посібники; статті у закордонних (міжнародних) виданнях, а також у
виданнях, індексованих науко-метричними базами Scopus і Web of Science; статті
у вітчизняних наукових фахових виданнях, індексованих у міжнародних
наукометричних базах даних; інші публікації. Наукова школа налічує 7
підготовлених кандидатів наук.
Нагороджений: Трудової відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної
політики України (2009); Почесною відзнакою Національної академії аграрних
наук України (2018).
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Є членом редакційної колегії: «Міжнародного науково-виробничого
журналу «Економіка АПК», наукового видання «Економіка. Фінанси.
Менеджмент: актуальні питання науки і практики».
Інформацію отримано з Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

ЛИПЕНЬ
70 років від дня народження
КОНДРАТЕНКА Петра Васильовича
Вчений
у
галузі
садівництва,
доктор
сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
Народився 12 липня 1952 р. в с. Новоселівка Гадяцького
району Полтавської області.
Закінчив у 1974 р. агрономічний факультет Полтавського
сільськогосподарського інституту. Протягом 1974–1976 рр. –
агроном колгоспу «Зоря комунізму», старший агроном
районного управління сільського господарства, головний
агроном колгоспу Гадяцького району Полтавської області; 1976–1979 рр. –
аспірант Науково-дослідного інституту садівництва (м. Москва). Упродовж
1980–1986 рр. – молодший, старший науковий співробітник Українського
науково-дослідного інституту садівництва; 1986–1989 рр. – головний спеціалісткерівник групи науки і технологій, головний агроном Головплодоовочпрому
Держагропрому України; 1989–1991 рр. – старший, провідний науковий
співробітник, 1991–1996 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту
садівництва, 1996–2011 р. – директор Інституту садівництва, 2011 р. – головний
науковий співробітник відділу зберігання, переробки та аналітичних досліджень
Інституту садівництва НААН (м. Київ, смт Новосілки). З 2018 р. по теперішній
час академік секретар Відділення рослинництва НААН.
У 1981 р. в Науково-дослідному зональному інституті садівництва
(м. Москва) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив конструкції
насаджень і стану ґрунту на водний режим, ріст і продуктивність яблуні у
Підмосков’ї», а у 2001 р. – докторську дисертацію на тему: «Адаптація яблуні в
Україні» в Національному аграрному університеті. Коло наукових інтересів
П.В. Кондратенка включає оцінку економічних, кліматичних, ґрунтових умов
регіонів України яблуневих насаджень.
Уперше в Україні за допомогою розроблених комп’ютерних програм
обґрунтовано комплексний вплив ґрунтово-кліматичних умов на продуктивність
яблуні. Здійснено групування ґрунтів за ступенем придатності їх для
вирощування яблуні та складено відповідну карту. Основним напрямом наукової
діяльності вченого є створення комплексної ресурсозберігаючої технології
вирощування насаджень яблуні в різних регіонах України. Для цього в єдину
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схему об’єднано дослідження з оцінки природно-кліматичних умов, ґрунтів,
сортів, конструкцій насаджень, захисту рослин, зберігання плодів, оздоровлення
та виробництва садового матеріалу, а також економічну оцінку регіонів стосовно
до промислового вирощування продукції.
Автор понад 250 наукових праць, у тому числі (автор і співавтор)
13 монографій і 13 рекомендацій з питань технології вирощування плодових
культур та методики проведення досліджень у садівництві. Його роботи
опубліковано в міжнародних виданнях Сполучених Штатів Америки,
Німеччини, Польщі, Росії, Білорусі, Молдови. Під керівництвом захищено
3 докторські і 7 кандидатських дисертацій і ще два аспіранти готуються до
захисту.
У 1999 р. обраний членом-кореспондентом УААН, а у 2002 р. – дійсним
членом (академіком) УААН. Є членом редколегії журналу «Сад, виноград і вино
України», заступником голови Міжнародної програми «Плодівництво»
(м. Москва), обраний членом Міжнародного комітету по горіхоплідних
культурах, є співавтором проекту Закону України «Про підтримку садівництва».
Брав участь у розробці та виконанні міжнародних програм із садівництва
Німеччини, Нідерландів, Польщі, Чехії, Ірану.
Лауреат Премії ім. Л.П. Симиренка (2002) та Державної премії України в
галузі науки і техніки (2005). Нагороджений дипломами і медалями міжнародних
виставок.
Інформацію отримано з Відділення рослинництва НААН

50 років від дня народження
СКЛЯРÓВА Павла Миколайовича
Вчений у галузі ветеринарної медицини, акушерство,
андрології, гінекології, біотехнології відтворення тварин,
доктор ветеринарних наук, професор
Народився 12 липня 1972 р. у с. Верхня Дуванка
Сватівського району колишньої Ворошиловградської (нині –
Луганської) області.
У
1990–1995 рр.
–
студент
Харківського
зооветеринарного інституту, спеціальність «Ветеринарія»,
кваліфікація «Лікар ветеринарної медицини»; 1995–1998 рр. – аспірант
Інституту тваринництва УААН; 1998–2002 рр. – асистент кафедри розведення
тварин Харківського зооветеринарного інституту; 1999 р. – захист дисертаційної
роботи у спеціалізованій вченій раді Д 65.356.02 при Інституті тваринництва
УААН на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за
спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія на тему «Вплив антибіотиків і середовищ
для культивування ооцитів in vitro на якісні показники сперми бугаїв».
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У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри акушерства, гінекології
та біотехнології розмноження тварин; 2002–2010 рр. – доцент кафедри
акушерства, гінекології та біотехнології розмноження тварин Харківської
державної зооветеринарної академії; 2010–2014 рр. – доцент кафедри клінічної
діагностики та внутрішніх хвороб тварин Дніпропетровського державного
аграрного університету; 2013 р. – захист дисертаційної роботи у спеціалізованій
вченій раді Д 35.826.01 у Львівському національному університеті ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького на здобуття наукового ступеня
доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 – ветеринарне акушерство
на тему «Репродуктивна функція у овець і кіз за дефіциту вітаміну А та методи
корекції»; 2014–2015 рр. – доцент кафедри хірургії і акушерства
сільськогосподарських тварин Дніпропетровського державного аграрного
університету; 2015 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри хірургії і
акушерства сільськогосподарських тварин; з 2015 р. і до сьогодні – професор
кафедри хірургії і акушерства сільськогосподарських тварин Дніпровського
державного аграрно-економічного університету.
Автор 358 наукових та навчально-методичних праць: 148 статей (з них 9 –
включених до наукометричних баз Web of Science Core Collection), 69 тез, 16
деклараційних патентів на винахід та корисну модель, 6 технічних умов на
препарати, 3 монографій, 1 науково-методичного видання, 4 довідників, 4
навчальних посібників, 10 науково-практичних та 115 навчально-методичних
рекомендацій. Підготовлено 2 доктора та 1 кандидат наук, здійснює керівництво
та консультування науковою роботою 5 аспірантів та 2 здобувачів.
Основними напрямами наукових досліджень є: «Розробка програми
комплексної діагностики, профілактики та терапії тварин з перинатальною
патологією, післяродовими метро- та гонадопатіями» і «Розроблення та
впровадження інноваційних методів та рішень з використанням інформаційнотехнічних приладів у ветеринарній репродуктології».
Інформацію отримано від доктора ветеринарних наук, професора П.М. Склярова

85 років від дня народження
КАНІВЦЯ Віктора Івановича
Вчений у галузі ґрунтової мікробіології, доктор
сільськогосподарських наук, професор
Народився 18 липня 1937 р. в смт Золочів Харківської
області. У 1960 р. закінчив з відзнакою Харківський
сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва за
спеціальністю «ґрунтознавство та агрохімія».
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У 1960–1963 рр. працював старшим техніком-грунтознавцем, інженеромгрунтознавцем Харківської землевпорядної експедиції «Укрземпроект»; 1963–
1966 рр. навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту
ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського, де до 1974 р. працював
молодшим, потім старшим науковим співробітником; 1974–1981 рр. – заступник
директора з наукової роботи Українського науково-дослідного інституту
сільськогосподарської мікробіології Південного Відділення ВАСГНІЛ (нині –
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
НААН), одночасно завідувач відділу ґрунтової мікробіології; 1981–1997 рр. –
завідувач лабораторії мікробіології, родючості і охорони ґрунтів; 1998–2001 рр.
– головний науковий співробітник лабораторії біологічної трансформації азоту і
фосфору Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН.
У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію та здобув ступінь кандидата
біологічних наук; у 1985 р. – докторську дисертацію в Московському
державному університеті ім. М. В. Ломоносова на тему: «Буроземообразование
и глеевые процессы в лесных почвах Украинских Карпат» та здобув науковий
ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю «грунтознавство».
У 1999 р. присуджено вчене звання професора. Дослідження вченого
присвячені вивченню генетичних особливостей ґрунтів регіону Українських
Карпат: показано ступінь розвитку в них сучасних глейових процесів,
встановлено причини та джерела накопичення в ґрунтах обмінного алюмінію,
вивчено основні мікробіологічні і біохімічні властивості буроземів та
буроземних оглеєних ґрунтів.
Під його керівництвом створено сучасні бактеріальні добрива на основі
штамів азотобактера і фосфатмобілізувальних бактерій; підготовлено методичні
рекомендації по рекультивації і охороні орних земель в зоні Полісся і Лісостепу
України, порушених геологорозвідувальними роботами; обґрунтовано
застосування інгібітора нітрифікації нітропірину на легких ґрунтах Полісся.
Автор понад 170 наукових праць, кілька монографій, співавтор підручника
з ґрунтознавства.
Інформацію отримано з Інституту сільськогосподарської мікробіології та
агропромислового виробництва НААН
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80 років від дня народження
ГАЙДАРА Василя Антоновича
Вчений в галузі бджільництва
Народився 15 липня 1942 р. у с. Новоселиця
Миргородського району Полтавської області.
У 1959 р. закінчив середню школу зі спеціалізацією
бригадир-рільник. У 1960 р. закінчив Гадяцьку однорічну
сільськогосподарську школу за фахом технік-бджоляр.
Після навчання працював у Миргородському районі на
Полтавщині помічником бджоляра в колгоспі. Вищу освіту
здобув у Полтавському сільськогосподарському інституті та
Всесоюзному сільськогосподарському інституті заочної освіти в м. Балашиха
Московської області, де в 1969 р. захистив дипломну роботу щодо випробування
різних порід бджіл у Поліській зоні України й був рекомендований на навчання
в аспірантурі при кафедрі бджільництва ТСГА.
У 1965–1971 рр. пройшов підготовку на Українській дослідній станції
бджільництва, працюючи на посадах від техніка до старшого наукового
співробітника.
У 1971–1974 рр. – аспірант при кафедрі бджільництва Московської
сільськогосподарської академії імені К. А. Тімірязєва, де захистив кандидатську
дисертацію на тему «Розробка технології виробництва й використання
безстільникових пакетів відселекціонованих ліній карпатських бджіл». Робота
була відзначена медаллю ВДНГ СРСР. Після закінчення аспірантури й до 1984 р.
обіймав посаду старшого наукового співробітника НДС ТСГА й за сумісництвом
викладача ряду дисциплін із бджільництва на кафедрі зоології ВСГІЗО.
У
1975–1976 рр.
здійснив
велику
організаторську
роботу
щодо впровадження технології безстільникових пакетів карпатських бджіл на
пасіках Закарпаття. У результаті вперше в Україні та й у Радянському Союзі
загалом було налагоджено масове виробництво безстільникових пакетів бджіл.
У 1984 р. на базі Закарпатського обласного бджолорозплідника
організували Мукачівський бджолокомплекс, який став єдиним постачальником
племінного матеріалу чистопорідних карпатських бджіл. Його організатором
і керівником до 1987 р. був В. А. Гайдар. Згодом при цьому господарстві Василь
Антонович очолював новостворений дослідницький сектор. Результатом було
значне
поліпшення
чистопорідності
пасік
провідних
обласних
бджолорозплідників.
У 1989–2010 рр. В.А. Гайдар завідував відділом селекції та репродукції
карпатських бджіл Національного наукового центру «Інститут бджільництва
імені П.І. Прокоповича» НААН. За час роботи в Інституті бджільництва
паралельно із селекцією карпатських бджіл В. А. Гайдар здійснив низку інших
досліджень. За його участі розроблено методику визначення чистопорідності
бджолиних сімей за допомогою екстер’єрних полів. Розроблено норми витрати
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кормів бджолиними сім’ями в осінньо-зимово-весняний період для зони Полісся
й Карпат.
Результати наукової діяльності Василя Антоновича висвітлені в 7 книгах
та понад 160 статтях. Наукова праця із селекції та репродукції карпатських
бджіл стала визначним внеском у бджільництво України.
Його найбільше досягнення — створення й збереження для майбутнього
чистопорідних типів карпатських бджіл, що мають цілий комплекс корисних
у господарстві ознак. Завдяки ним карпатські бджоли на території колишнього
Радянського Союзу стали найпопулярнішими, адже засвідчили високу
продуктивність у різних кліматичних умовах. Надбавка продукції бджільництва
від використання відселектованих чистопорідних карпатських бджіл
тільки в Україні обчислюється багатьма мільйонами.
Багаторічна наукова праця відзначена багатьма нагородами, зокрема
трудовою відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України,
«Почесною відзнакою» Української академії аграрних наук, Всеукраїнською
відзнакою «Людина року 2016», премією «Карпатські бджоли» імені Й. Й. Рачка
та багатьма грамотами. За значний особистий внесок у державне будівництво
нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2018).
Інформацію отримано з ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича»

55 років від дня народження
ШЕВЧУК Людмили Миколаївни
Вчена в галузі садівництва, зберігання і переробки
плодової та ягідної продукції, доктор
сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН
Народилася 16 липня 1967 р. в с. Степанівка,
Васильківського району Київської області.
У 1984–1989 рр. навчалася на агрономічному
факультеті Української ордена Трудового Червоного
Прапора сільськогосподарської академії, по закінченні якого здобула освіту за
спеціальністю вчений агроном.
Людмила Миколаївна починала свій трудовий шлях на посаді агрономанасіннєвода агрофірми «Зоря», с. Саливонки Васильківського району Київської
області; 1992–1995 рр. – агроном відділу селекції Інституту садівництва УААН;
1995–1998 рр. – аспірантка очної форми навчання аспірантури Інституту
садівництва УААН; 1998–2006 рр. – науковий співробітник лабораторії
зберігання та переробки плодів і ягід Інституту садівництва УААН; з 2006 р. по
нинішній час завідуюча лабораторією післязбиральної якості плодово-ягідної
продукції Інституту садівництва НААН.
У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.01.07 –
плодівництво на тему «Особливості формування якості плодів яблуні у
південному Поліссі України», а у 2013 р. – докторську дисертацію за
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спеціальністю 06.01.07 – плодівництво на тему «Наукові основи формування
споживчого комплексу плодів ягідних культур в Україні».
Основними напрямами наукової роботи є дослідження показників якості
плодової та ягідної продукції; розроблення та удосконалення методик
біохімічних досліджень свіжих плодів та продуктів переробки з них;
розроблення та удосконалення технологій зберігання плодів плодових та ягідних
порід; прогнозування лежкості плодів зерняткових порід залежно від біотичних
та абіотичних чинників.
Автор 153 наукових праць з них 5 монографій 2 методики, 16 праць у
зарубіжних наукових виданнях, нею розроблено 36 стандартів на свіжі плоди та
способи їх зберігання.
У 2020 р. обрана членом-кореспондентом НААН України Відділення
рослинництва.
За багаторічну сумлінну працю нагороджена Почесними грамотами
Міністерства аграрної політики та продовольства України; Почесними
грамотами Президії Національної академії аграрних наук України та Інституту
садівництва НААН.
Інформацію отримано з Відділення рослинництва НААН

70 років від дня народження
БУЛГАКОВА Володимира Михайловича
Вчений в галузі механізації сільськогосподарського
виробництва, доктор технічних наук, професор, академік
НААН (2010)
Народився
18 липня
1952 р.
у
с. Попівка
Корочанського району Бєлгородської області.
У 1974 р. закінчив з відзнакою факультет механізації
сільського
господарства
Харківського
інституту
механізації та електрифікації сільського господарства.
Упродовж 1974–1976 рр. – інженер, 1976–1977 рр. –
старший інженер Всесоюзного державного технологічного інституту ремонту та
експлуатації машинно-тракторного парку (Українська філія) – нині ННЦ
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН; 1977–
1980 рр. – аспірант Української сільськогосподарської академії; 1980 р. –
молодший науковий співробітник науково-дослідної частини академії; 1981–
1983 рр. – старший науковий співробітник УСГА; 1983–1986 рр. – асистент
кафедри механіки і теорії механізмів і машин УСГА; 1986–1994 рр. – доцент
кафедри опору матеріалів та прикладної механіки; 1994–1995 рр. – професор
вищезгаданої кафедри; 1996–2007 рр. – завідувач кафедри механіки і теорії
механізмів та машин Національного аграрного університету (нині –
Національний університет біоресурсів і природокористування України); 2007–
2011 рр. – академік-секретар Відділення механізації і електрифікації НААН;
2011–2021 рр. – професор кафедри механіки НУБіП України. З 2021 р. по
62

теперішній час – завідувач кафедри механіки Національного університету
біоресурсів і природокористування України.
У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження та
вдосконалення робочого процесу самохідної коренезбиральної машини», а в
1993 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституті сільськогосподарського
машинобудування «ВІСГОМ» (м. Москва) – докторську дисертацію на тему:
«Вдосконалення технологічного процесу та машин для збирання коренеплодів
буряків». У 1995 р. йому присвоєно вчене звання професора.
Коло наукових інтересів ученого: землеробська механіка, динаміка машин і
машинних агрегатів, механізація сільськогосподарського виробництва,
механізація агрохімічного обслуговування, конструювання та дослідження
сільськогосподарських машин.
Опублікував понад 1320 наукових праць, у тому числі 19 монографій,
34 підручники та навчальні посібники. Більш ніж 250 наукових праць
надруковано за кордоном англійською, німецькою, французькою, польською та
іншими мовами (в тому числі 161 стаття надруковані в наукометричній базі
Scopus). Має більше 800 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Ним
видано 7 монографій в країнах ЄС англійською мовою: 1 (Швейцарія); 4
(Болгарія) та 2 (Польща). Під науковим керівництвом підготовлено 6 докторів і
14 кандидатів технічних наук.
Був обраний членом-кореспондентом УААН у 1999 р., дійсним членом
(академіком) НААН Відділення землеробства, меліорації і механізації
(механізація агрохімічного обслуговування) – у 2010 р.
У 2000 р. В.М. Булгаков був обраний академіком Міжнародної академії
технічної освіти та академіком Академії інженерних наук України. У 1994–
2007 рр. був заступником голови докторської спеціалізованої захисної ради в
НУБіП України, членом докторської захисної ради Тернопільського
національного технічного університету імені Івана Пулюя, заступником голови
кандидатської спеціалізованої захисної ради у Луцькому національному
технічному університеті та членом спеціалізованої захисної кандидатської ради
у Вінницькому національному аграрному університеті.
Нагороджений бронзовою (1985) і срібною (1987) медалями ВДНГ СРСР;
нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2005); знаком Пошани
Міністерства аграрної політики України (2007); Почесними дипломами
Люблінської сільськогосподарської академії та Литовського аграрного
університету, двома Почесними грамотами Президії УААН (2002, 2007) та
відзнакою Польської академії наук (2002). Нагороджений Почесною відзнакою
НААН (2012), найвищою відзнакою ННЦ «Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства» НААН (2017), лауреат Премії НААН
«За видатні досягнення в аграрній науці» (2019), орденом «За заслуги» ІІІ
ступеня (2020) та ін.
Обраний
Почесним
доктором:
Інституту
агроекології
і
природокористування НААН (2012), Латвійського університету наук про життя
(2017), Вінницького національного аграрного університету (2018), Почесним
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професором: Таврійського державного агротехнологічного університету (2015),
Харківського національного технічного університету сільського господарства
імені Петра Василенка (2017), Центральноукраїнського національного
технічного університету (2017), Вінницького національного аграрного
університету (2018).
Інформацію отримано з Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН

70 років від дня народження
ПІЩА́НА Станіслава Григоровича
Вчений у галузі промислової технології виробництва молока
корів, доктор сільськогосподарських наук, професор
Народися 20 липня 1952 р. на Кіровоградщині у
с. Попівка у сім’ї хліборобів.
У 1971 р. закінчив Олександрійський зооветеринарний
технікум Кіровоградської області за спеціальністю зоотехнія.
Відразу приступив до роботи зоотехніком Павлишської міжрайонної
інкубаторної станції Кіровоградської області. У 1978 р. закінчив з відзнакою зі
спеціальності «зооінженерія» Полтавський сільськогосподарський інститут. З
цього ж року розпочав трудову діяльність на посаді головного зоотехніка
колгоспу «Україна» Онуфріївського (нині Олександрійського) району
Кіровоградської області.
У 1979 р. – аспірант Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу
та Полісся УРСР, нині Інститут тваринництва НААН України (м. Харків). У
1984 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Адаптація корів до режимів
доїння, годівлі та відпочинку в умовах промислової технології виробництва
молока» та отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук.
З 1984 р. працює на посадах завідувача відділом технології виробництва
молока і годівлі тварин Черкаського комплексного відділу (м. Черкаси) науководослідного інституту тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР, а потім старшим
науковим співробітником Інституту тваринництва центральних регіонів УААН
(м. Дніпропетровськ, нині м. Дніпро).
У 1994 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника
зі спеціальності спеціальна зоотехнія: технологія виробництва продуктів
тваринництва. У 1995 р. – доцент кафедри організації виробництва на
сільськогосподарських
підприємствах
економічного
факультету
Дніпропетровського державного агарного університету, а потім – доцент
кафедри технології виробництва продуктів тваринництва біотехнологічного
факультету. У 2003 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри технології
виробництва продуктів тваринництва ДДАУ.
У 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему «Наукове обґрунтування
технологічних прийомів підвищення функціональної активності корів» та
отримав диплом доктора сільськогосподарських наук, а у 2012 р. було присвоєне
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вчене звання професора кафедри технології виробництва продуктів
тваринництва Дніпропетровського ДАУ. З 2008 р. – декан біотехнологічного
факультету Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Він
член 11 підкомісії МОН України 20 галузі знань. З 2020 р. він є експертом
Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти.
Автор та співавтор 12 авторських свідоцтв на винахід СРСР. Співавтор 4
колективних монографій, ним опубліковано 130 наукових праць. Під
керівництвом С. Піщана захистили 4 кандидатські дисертації.
Інформацію отримано від доктора ільськогосподарських наук, професора
С.Г. Піщана

70 років від дня народження
ЧЕРЕВКА Олександра Івановича
Доктор технічних наук з процесів і апаратів харчових
виробництв та харчових технологій, професор, членкореспондент НААН
Народився 26 липня 1952 р. в с. Ольховчик
Шахтарського району Донецької області в сім’ї шахтаря. У
1974 р. з відзнакою закінчив денне відділення Харківського
інституту громадського харчування (ХІГХ) і був залишений в
на посаді асистента кафедри обладнання підприємств харчування інституту.
Починаючи з 1974 р. вся трудова діяльність пов’язана з Харківським
інститутом громадського харчування з перервою на службу в армії та навчання
в аспірантурі Ленінградського інституту радянської торгівлі ім. Ф. Енгельса
(1978–1981). З 1992–2002 рр. –асистент, доцент, начальник науково-дослідного
сектора, проректор з наукової роботи та ректор університету (з 1991 р. по
теперішній час працює ректором Харківського державного університету
харчування та торгівлі).
У 1982 р. в Московському інституті народного господарства
ім. Г.В. Плеханова захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю
«Процеси і апарати харчових виробництв». У 1995 р. отримав вчене звання
професора. У 1997 р. в Одеській національній академії харчових технологій
захистив докторську дисертацію за двома спеціальностями «Процеси і апарати
харчових виробництв» і «Технологія молока і м’яса». У 2020 р. обраний членомкореспондентом Національної академії аграрних наук України по відділенню
аграрної економіки та продовольства.
Наукові інтереси О.І. Черевка полягають у розробці інноваційних ресурсота-енергозберігаючих технологій та обладнання, спрямованих на отримання
нових продуктів харчування на основі сировини рослинного і тваринного
походження, в т.ч. оздоровчої та лікувально-профілактичної дії.
Опубліковано 51 підручників та навчальних посібників, 44 монографії, 442
статті у наукових виданнях та 324 тез доповідей на всеукраїнських та
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міжнародних науково-практичних конференціях, 64 методичних розробок,
отримано 259 авторських свідоцтв та патентів на винаходи та корисні моделі,
розроблено та затверджено 35 нормативно-технічних документів на нові види
харчових виробів, в т.ч. має 24 публікації в науково-метричних базах Scopus та
Web of Science.
Черевком О.І. створена наукова школа, під його керівництвом підготовлено
та захищено 19 кандидатських та 7 докторських дисертацій.
У 2002 р. за вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності присвоєно
почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Нагороджений
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2017), ІІ ступеня (2017), почесною грамотою
Верховної ради України (2006, 2017), Міністерством освіти і науки України
нагрудними знаками «Відмінник освіти України (2006), «Петро Могила» (2007),
нагрудним знаком «За сумлінну працю» ІІ ступеня (2010), «Почесний
громадянин міста Харків» (2019) та ін.
Являється членом експертної ради з питань проведення експертизи
дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України з « Технології харчової,
легкої та хімічної промисловості», заступник голови ради ректорів вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону, член президії
науково-технічної ради Північно-східного наукового центру НАНУ і МОН
України та голова секції «Харчова та переробна промисловость» цієї ради, член
обласної науково-координаційної ради Харківської Облдержадміністрації,
голова редколегії двох збірників наукових праць, член редколегії чотирьох
фахових журналів, з 2014 р. – член Національної спілки журналістів України.
Інформацію отримано з Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

СЕРПЕНЬ
85 років від дня народження
СІГАРЬОВОЇ Діни Дмитрівни
Відома вчена в галузі сільськогосподарської та лісової
нематології, доктор біологічних наук, професор, членкореспондент Національної академії аграрних наук України,
заслужений діяч науки і техніки України
Народилася 6 серпня 1937 р. в м. Градизьк Полтавської
області. У 1959 р. закінчила біологічний Харківського
державного університету ім. В.Н. Каразіна. Працювала
викладачем біології в середній школі (1959–1960),
асистентом кафедри захисту рослин Курського сільськогосподарського
інституту (1963–1966). У 1966–1969 рр. – аспірант, згодом (до 1973) – молодший
науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена АН УРСР. У
1974–1991 рр. – старший науковий співробітник Всесоюзного науководослідного інституту цукрових буряків.
У 1970 р. в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена захистила кандидатську
дисертацію на тему «Фауна фітонематод льону та роль попередників у її
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формуванні», в 1989 р. у Всесоюзному НДІ гельмінтології ім. К.І. Скрябіна
(м. Москва) – докторську дисертацію «Паразитичні нематоди основних культур
польових бурякових сівозмін Лісостепу України».
З 1991 р. й до сьогодні наукова діяльність Д.Д. Сігарьової пов’язана з
Інститутом захисту рослин Національної академії аграрних наук України. До
2011 р. обіймала посаду завідувача заснованої нею лабораторії нематології, нині
– головний науковий співробітник цього ж підрозділу.
Досліджено проблеми нематодних захворювань сільськогосподарських,
лісових та декоративних культур. Виявлено регуляторні механізми нематодних
угруповань як теоретичної основи для вирішення завдань обліку, прогнозування
та здійснення заходів захисту рослин від фітогельмінтозів. Наукові розробки
Д.Д. Сігарьової: системи моніторингу та контролю чисельності комплексу
паразитичних нематод на пшениці озимій, бурякової нематоди на буряках
цукрових, картопляних золотистої та стеблової нематод на картоплі, галових
нематод на овочевих культурах закритого ґрунту; система протинематодних
заходів на овочевих культурах в тепличних господарствах.
Автор понад 380 опублікованих наукових праць, серед яких 10 монографій,
довідник та 7 методичних рекомендацій, ДСТУ «карантин рослин. Методи
фітогельмінтологічної експертизи об’єктів регулювання». Має 6 патентів та 30
авторських свідоцтв на сорти рослин. Створила школу нематологів,
підготувавши одного доктора і 17 кандидатів наук.
Член Українського товариства паразитологів, Російського та Європейського
товариств нематологів. Член спеціалізованої вченої ради при Інституті захисту
рослин НААН та Науково-методичного центру «Захист рослин».
Має відзнаку Міжнародної Академії рейтингових технологій та соціології
«Золота Фортуна» – медаль «Народна шана українським науковцям 1918–2018».
Інформацію надіслано Інститутом захисту рослин НААН

65 років від дня народження
ВОЛОЩУКА Василя Михайловича
Вчений у галузі технології виробництва
продукції тваринництва, доктор сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент НААН
Народився 22 серпня 1957 р. в с. Середи
Ємільчинського району Житомирської області.
У 1972–1976 рр. навчався у РогачівВолинському зоотехнічному технікумі. Вищу
освіту здобув в Українській Ордена Трудового
Червоного Прапора сільськогосподарській академії
(1983).
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З 1976 р. – старший зоотехнік у колгоспі «Маяк» Червоноармійського
району Житомирської області; 1983–1987 рр. працював у Київській науководослідній станції луківництва зоотехніком з кормовиробництва; селекціонером;
головним зоотехніком; 1987–1990 рр. аспірант Полтавського науководослідного інституту свинарства, після закінчення якої залишився працювати на
посаді молодшого наукового співробітника відділу зоогігієни і технології.
У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оцінка і
удосконалення різних способів вирощування і відгодівлі молодняку свиней», у
2008 р. – докторську на тему: «Теоретичне обґрунтування і створення
конкурентоспроможних технологій виробництва свинини» за спеціальністю
06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва».
З 1991 р. працював у Національному університеті біоресурсів і
природокористування України на посадах асистента, доцента, заступника
директора інституту та завідувача кафедри технологій та економіки продуктів
свинарства та вівчарства, професора кафедри технологій економіки та
менеджменту цього наукового закладу.
У 2014 р. отримав вчене звання професора за спеціальністю 06.02.04. –
технологія виробництва продуктів тваринництва.
З 2011 р. – директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва
НААН, де працює і на даний час.
В.М. Волощук є провідним вченим у галузі свинарства. Завдяки його
ініціативній роботі обґрунтовано та розроблено принципи до впровадження
реконструкції свиноферм на 20–100, 300, 600, 1200 свиноматок, які
пропонуються для використання в малих, середніх і великих господарствах
України, що сприяє поліпшенню культури виробництва свинини та підвищенню
продуктивності тварин на 18–20 %. Значним досягненням його наукової роботи
є удосконалення методики розрахунків основних елементів потокового
виробництва свинини і проектування свинарських приміщень та розробка
алгоритмів відповідних комп’ютерних програм, які рекомендуються до
застосування, як на виробництві, так і в сільськогосподарських навчальних
закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації. В.М. Волощук бере активну участь у
розробці загальнодержавних програм розвитку свинарства України. Працює над
проєктами будівництва та реконструкції сучасних свинокомплексів.
Автор більше 260 наукових праць. Має понад 70 патентів та авторських
свідоцтв. Працює над удосконаленням, розробкою та впровадженням сучасних
технологій виробництва свинини. Під керівництвом В.М. Волощука захищено 16
кандидатських та 2 докторські дисертації.
Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною
грамотою Президії Національної академії аграрних наук України, Грамотою
Академії наук вищої освіти України.
Інформацію отримано з Відділення зоотехнії НААН
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60 років від дня народження
ЛАДИКИ Володимира Івановича
Вчений у галузі розведення та селекції великої
рогатої худоби, доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік НААН
Народився 23 серпня 1962 р. у с. Підлипне
Конотопського району Сумської області.
У 1984 р. закінчив Сумську філію Харківського
сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва за
спеціальністю зооінженер.
З 1984 р. – головний зоотехнік колгоспу ім. Леніна
Кролевецького району Сумської області. Протягом 1987–1989 рр. навчався в
аспірантурі Московської сільськогосподарської академії ім. К.А. Тимірязєва. З
1990 р. – асистент, доцент, проректор із зовнішньоекономічних зв’язків, перший
проректор Сумського національного аграрного університету. У 1999–2000 рр. за
сумісництвом працював деканом зооінженерного факультету. З 2003 р. –
директор Сумського державного селекційного центру; з 2005 р. – ректор
Сумського національного аграрного університету; з 5 січня по 19 квітня 2011 р.
– заступник міністра аграрної політики та продовольства України; з 2011 р. –
віце-президент Національної академії аграрних наук України; з липня 2011 р. –
виконуючий обов’язки ректора СНАУ, з грудня 2011 р. – ректор Сумського
національного аграрного університету.
Кандидатську дисертацію на тему: «Влияние инбридинга различных
степеней на молочную продуктивность швицкого скота» захистив у 1989 р., у
1999 р. – докторську дисертацію в Інституті розведення і генетики тварин
УААН: «Селекційні аспекти якісного удосконалення популяції лебединської
худоби» і отримав науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук.
Обраний у 2002 р. членом-кореспондентом УААН (розведення, селекція,
відтворення тварин). Учене звання професора присвоєно у 2003 р. Обраний у
2010 р. дійсним членом (академіком) НААН Відділення зоотехнії (розведення та
селекція).
Наукові
дослідження
В.І. Ладики
спрямовані
на
виведення
конкурентоспроможних вітчизняних порід великої рогатої худоби. Під його
керівництвом розроблено оцінку типу будови тіла бурої худоби, включено до
переліку ознак добору капа-казеїнові фракції білка молока, напрацьовано
концепцію удосконалення бурої худоби регіону за принципом відкритості
популяції із залученням кращого генофонду північноамериканських та
західноєвропейських швіців.
Бере участь у підготовці наукових кадрів. Під його керівництвом науковий
ступінь здобули 5 кандидатів наук. На даний час здійснює підготовку
2 аспірантів та 1 докторанта. Має 136 публікацій, з них: наукових – 109,
навчально-методичного характеру – 27, у т. ч. – 4 публікації в іноземних
джерелах, 1 монографію, є співавтором ДСТУ.
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Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2009), Грамотою
управління освіти і науки Сумської ОДА (2009), знаком Пошани Міністерства
аграрної політики України (2008), подяками Міністерства аграрної політики
України
(2005,
2008),
Почесною
грамотою
голови
Сумської
облдержадміністрації (2004).
Інформацію отримано з Відділення зоотехнії НААН

ВЕРЕСЕНЬ
60 років від дня народження
ВУДМАСКА Ігоря Васильовича
Вчений у галузі тваринництва, ветеринарії та біохімії
тварин, доктор сільськогосподарських наук, професор
Народився 6 вересня 1962 р. у м. Луцьк. У 1986 р.
закінчив Українську сільськогосподарську академію за
спеціальністю ветеринарія.
У 1986–1988 рр. працював ветеринарним лікарем у
дослідних господарствах Науково-дослідного інституту
землеробства і тваринництва західних районів УРСР.
У 1989–1991 рр. – аспірант Українського науководослідного
інституту
фізіології
і
біохімії
сільськогосподарських тварин. У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04–
біохімія "Метаболічна і продуктивна дія ріпакової олії з низьким і високим
вмістом ерукової кислоти при використанні її в годівлі телят". У 2008 р. захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук
за спеціальністю 03.00.04–біохімія "Метаболізм у рубці та його вплив на
жирнокислотний склад ліпідів молока корів за різного вуглеводного і ліпідного
складу раціону". Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно в
2005 році, вчене звання професора отримав у 2015 р.
Працював на посадах наукового співробітника лабораторії ліпідів і жирних
кислот (1992–1993), старшого наукового співробітника лабораторії ферментів
(1993–1997), старшого наукового співробітника лабораторії живлення корів і
регуляції молокоутворення (1997–2006), провідного наукового співробітника
лабораторії живлення корів і регуляції молокоутворення (2006–2007),
завідуючого лабораторії живлення великої рогатої худоби (2007–2010),
головного наукового співробітника лабораторії живлення та біосинтезу
продукції жуйних (2011–2015); завідувача лабораторії живлення та біосинтезу
продукції тварин (2016–2019) Інституту біології тварин НААН. З 2016 р. –
заступник директора з наукової роботи вказаного Інституту.
У 2006–2012 рр. – за сумісництвом доцент і професор кафедри екології та
біології Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького.
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Основні напрями наукових досліджень: живлення, біохімія та екологія
сільськогосподарських та диких тварин, ліпідний та мінеральний обмін у тварин,
особливості біогідрогенізації поліненасичених жирних кислот у рубці жуйних,
ізомерний склад жирних кислот молочного жиру корів, вплив селену на
ферментативні процеси у рубці, продуктивність та якість продукції жуйних
тварин, регуляція рубцевої ферментації та функції печінки корів з метою
попередження кетозу та інших порушень обміну речовин.
Вудмаска Ігор Васильович автор понад 200 наукових праць, монографії,
довідника, 2 патентів, 2 технічних умов.
Під керівництвом професора І. В. Вудмаски захищено шість дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
за спеціальністю 03.00.04 "біохімія.
Член вченої ради та координаційної-методичної ради Інституту біології
тварин НААН. Член спеціалізованої вченої ради. Науковий редактор журналу
«Біологія тварин». Член редколегії «Науково-технічного бюлетеня Інституту
біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту
ветеринарних препаратів та кормових добавок». У 2015–2017 рр. – член
Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини України.
Інформацію отримано з Інституту біології тварин НААН
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СКРИЛЬНИКА Євгена Володимировича
Вчений
у
галузі
сільськогосподарських
співробітник

ґрунтознавства,
наук,
старший

доктор
науковий

Народився 14 вересня 1952 р. у м. Новокузнецьк
Кемеровської області (Росія). Закінчивши у 1975 р.
ґрунтово-агрохімічний
факультет
Харківського
сільськогосподарського
інституту
ім. В.В. Докучаєва
розпочав роботу в Українському науково-дослідному
інституті
ґрунтознавства
та
агрохімії
ім. О.Н.
Соколовського.
У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ефективність
застосування продуктів біологічної переробки свинячого гною у Лівобережному
Лісостепу УРСР». У 1992 р. присвоєно вчене звання старшого наукового
співробітника. Відтоді і до теперішнього часу – завідувач лабораторії органічних
добрив і гумусу, яка атестована на проведення вимірювань протягом 2002–
2020 рр. у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду
і відповідає вимогам ДСТУ 10012:2005. У 2012 р. захистив докторську
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дисертацію на тему «Теоретичне та технологічне обґрунтування виробництва і
застосування органічних та органо-мінеральних добрив».
Наукова діяльність спрямована на розроблення наукових основ оцінювання
агрохімічної та енергетичної характеристик місцевої сировини різного
походження та технологій її переробки на органічні та органо-мінеральні
добрива з підготовкою нормативно-технічної документації для проходження
державної реєстрації у відповідних відомствах України.
Одним із напрямів наукових досліджень є вивчення закономірностей
трансформації органічних речовин ґрунтів різного генезису під впливом
сучасних агротехнологій і розробка методів управління трансформацією
гумусового стану та енергопотенціалом ґрунтів за агрогенного впливу різної
інтенсивності. Є.В. Скрильник бере участь у виконанні міжнародних грантів та
проєктів; у 2019–2020 рр. був керівником проєкту «Технологія виробництва та
застосування органічних та органо-мінеральних грунтополіпшувачів для
управління ґрунтовим вуглецем» (ФАО).
Автор понад 319 публікацій і 16 патентів. Розроблені передові технології у
землеробстві та інші наукові напрацювання, виконані разом із співробітниками
лабораторії, широко впроваджуються у сільськогосподарському виробництві,
включені до рекомендацій, програм, концепцій, довідників, монографій і
нормативно-технічної документації.
Є.В. Скрильник є членом спеціалізованих вчених рад у Національному
науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»
та в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, а
також є членом Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків,
Європейського товариства з охорони ґрунтів (ESSC), Європейського союзу наук
про Землю (European Geosciences Union), технічного комітету стандартизації ТК
142 «Ґрунтознавство». Він є членом трьох редакційних колегій наукових видань,
є експертом-дорадником у Міністерстві агарної політики та продовольства
України. Його наукова діяльність неодноразово відмічена відомчими
нагородами. У 2019 році нагороджений стипендією ім. О.Н. Соколовського. Під
керівництвом було захищено 4 кандидатських дисертації і продовжують
навчання два аспіранти.
Займається
підготовкою
пропозицій
щодо
удосконалення
ґрунтоохоронного та екологічного законодавств, співпрацює з відповідними
установами Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. У науковій роботі
Є.В. Скрильник підтримує тісні зв’язки з ученими Білорусі, Латвії,
Азербайджану, Естонії, Китаю, Угорщини та Італії.
Джерело: Учені ґрунтознавці та агрохіміки Національного наукового центру
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Харків: Смугаста
типографія, 2016. Кн. 1. С. 80-81.
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ЄЖО́ВА Валерія Микитовича
Доктор технічних наук, професор, академік НААН,
лауреат Державної премії України в галузі науки і
техніки
Народився 30 вересня 1947 р. у м. Тбілісі (Грузія).
У
1970 р.
закінчив
біологічний
факультет
Дніпропетровського державного університету. У 1970–
1987 рр. – старший лаборант, молодший науковий
співробітник, заступник завідувача лабораторії, старший
науковий співробітник Всесоюзного науково-дослідного
інституту виноградарства і виноробства «Магарач» (м. Ялта, АР Крим). У 1987–
1995 рр. – завідувач відділу біотехнології, 1995–1999 рр. – заступник директора
з наукової роботи Інституту винограду і вина «Магарач» УААН. У 1999–2014 рр.
– директор Державного Нікітського ботанічного саду УААН (з 2000 р. –
Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр (НБС – ННЦ),
м. Ялта). З 2014 р. – завідувач лабораторії квітково-декоративних і лікарських
рослин Інституту садівництва НААН України.
У 1977 р. в Кишинівському держуніверситеті (м. Кишинів, нині Республіка
Молдова) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Исследования
полисахаридов винограда и вина и их роли в формировании коллоидных
помутнений», у 1988 р. в ІВіВ «Магарач» (м. Ялта) – докторську дисертацію на
тему: «Совершенствование биотехнологических процессов переработки
винограда и повышения качества вин на основе изучения формирования и
превращения комплекса биополимеров». У 1990 р. отримав вчене звання
професора. У 1993 р. обраний членом-кореспондентом УААН (нині НААН)
(біотехнологія харчових виробництв), а у 1999 р. – дійсним членом (академіком)
УААН.
Коло наукових інтересів ученого включало біохімічні дослідження вищих
рослин як потенційних джерел біологічно активних речовин харчового та
лікувально-профілактичного призначення; біотехнології переробки рослинної
сировини у напрямі отримання харчових і фармацевтичних продуктів; процеси
біоконверсії рослинної сировини ферментними системами in vitro та in vivo.
Результати цих досліджень впроваджуються при розробці біологічно активних
добавок, фіточаїв та фітоконцентратів.
Міжнародне співробітництво в рамках досліджень виконувалось з
інститутами і підприємствами країн СНД, Естонії, Литви, Болгарії, Франції. Нині
основним напрямом наукових інтересів вченого є комплексне агробіологічне
дослідження малопоширених та нових сортів, видів і форм квітково73

декоративних та лікарських рослин з метою їх ефективного промислового
розмноження в різних ґрунтово-кліматичних зонах України.
Автор понад 400 наукових праць, отримав 38 авторських свідоцтв і патентів.
Під його керівництвом захищено 2 докторські і 22 кандидатських дисертацій.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за розробку
наукових основ промислового грибівництва та їх практичну реалізацію в
аграрному комплексі України (в співавторстві) (2005). Нагороджений орденом
«За заслуги» ІІІ ступеню (2012).
Інформацію отримано з Відділення рослинництва НААН

70 років від дня народження
ЛАВРИНЕНКА Юрія Олександровича
Вчений в галузі селекції рослин, біотехнології,
рослинництва, зрошуваного землеробства, доктор
сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
Народився 30 вересня 1952 р. в с. Красний Агроном
Снігурівського району Миколаївської області.
Закінчив агрономічний факультет Херсонського
сільськогосподарського інституту і отримав диплом з
відзнакою, за фахом вчений агроном.
У 1973–1974 рр. працював інженером-гідротехніком
колгоспу ім. ХХІ з’їзду КПРС Каховського району
Херсонської області. У 1974–1975 рр. – служба на Північному військовоморському флоті.
З 1975 р. і по теперішній час працює у відділі селекції рослин Інституту
зрошуваного землеробства НААН (м. Херсон) на посадах молодшого, старшого
наукового співробітника, завідувача лабораторії, завідувача відділу, головного
наукового співробітника. Протягом 2010–2019 рр. – перший заступник
директора інституту з наукової роботи.
У 1987–1988 рр. перебував у службовому відрядженні в Афганістані, де
впроваджував проект з розвитку селекції зернових культур та вивчення
генетичних ресурсів Центрально-азійського генетичного центру походження
рослин. За сумісництвом у 1999–2000 рр. викладав курс генетики в
Херсонському державному педагогічному університеті. З 2002 по 2020 рр. –
професор кафедри рослинництва, генетики, селекції і насінництва Херсонського
державного аграрного університету, де викладав курс селекції, генетики рослин
та біотехнології в рослинництві.
У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Изменчивость
количественных признаков и формообразование в гибридных популяциях
яровой пшеницы». У 2006 р. в Інституті зернового господарства НААН
(м. Дніпро) захистив докторську дисертацію за темою «Еколого-генетична
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мінливість кількісних ознак зернових культур та її значення для селекції в
умовах зрошення».
У 2008 р. присвоєно вчене звання професора за кафедрою рослинництва,
генетики, селекції і насінництва.
Обрано член-кореспондентом НААН у 2007 р. (спеціальність
«біотехнологія в рослинництві», відділення рослинництва,) та дійсним членом
(академіком НААН), а у 2020 р. (відділення рослинництва, спеціальність
«селекція і насінництво»).
Основні напрями наукової та викладацької діяльності зосереджені на
генетичних основах селекції та створенні сортів з високою специфічною
адаптивністю до умов зрошення, визначенні різноманітності генофонду
зернових культур, наукових основах ефективного використання зрошуваних
земель, удосконаленні сортових технологій.
Автор понад 700 наукових та науково-практичних праць, з поміж них
35 монографій, навчальних посібників, має 50 патентів та авторських свідоцтв на
способи селекції та на сорти пшениці, кукурудзи, сої.
Підготував 5 докторів наук та 14 кандидатів. Член спеціалізованих вчених
рад при Інституті зернового господарства (м. Дніпро) та Херсонському
державному аграрному університеті. Заступник головного редактора фахового
журналу «Зрошуване землеробство», член редколегії журналів «Таврійський
науковий вісник», «Зернові культури», «Молодий вчений».
Має державні нагороди: Грамота Верховної ради України (2019), Лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки (2020). Відомчі нагороди:
Почесна грамота Міністерства сільського господарства Республіки Афганістан,
Міністерства аграрної політики України, Почесна Грамота Президії НААН,
Почесна відзнака Президії НААН.
Державні нагороди Республіки Афганістан: медалі «Саурської революції»
(1987), «От благодарного афганского народа» (1988), «Воинская слава» (1988).
Інформацію отримано з Відділення рослинництва НААН
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КІВЕРА Володимира Хомовича
Вчений у галузі зрошуваного землеробства,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент НААН
Народився 1 жовтня 1937 р. у с. Миколаївка
Бердянського району Запорізької області.
У 1960 р. закінчив агрономічний факультет
Херсонського сільськогосподарського інституту.
Працював головним агрономом колгоспу, старшим
агрономом,
головним
агрономом,
заступником
начальника
районного
управління
сільського
господарства; 1969–1980 рр. – старший науковий співробітник, завідувач
відділу, заступник директора з наукової роботи Молдавського науководослідного інституту зрошуваного землеробства та овочівництва (м. Тирасполь);
1980–1999 рр. – заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу
Інституту зернового господарства УААН (м. Дніпропетровськ).
У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Способи внесення
мінеральних добрив та передпосівний обробіток ґрунту під зрошувану
кукурудзу» (м. Одеса), у 1982 р. – докторську дисертацію на тему: «Наукові
основи формування врожаю сільськогосподарських культур та зміни родючості
ґрунтів при мінімалізації їх обробітку на зрошуваних землях півдня України і
Молдови».
З 1999 р. – директор ТОВ «Гібрид» (м. Дніпропетровськ); з 2003 р. –
професор
кафедри
землеробства
Дніпропетровського
державного
агроуніверситету.
Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1976 р. та
професора – 1989 р. Коло наукових інтересів включає мінімалізацію обробітку
ґрунту на зрошуваних землях, програмування врожаїв сільськогосподарських
культур, енергозберігаючі технології вирощування кукурудзи на кормові,
продовольчі цілі та насіння. Вчений опублікував близько 200 наукових праць.
Під науковим керівництвом керівництвом В.Х. Ківера захищено 2 докторські та
11 кандидатських дисертацій.
Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН Відділення наукового
забезпечення трансферу інновацій зі спеціальності рослинництво і
кормовиробництво. В.Х. Ківер підтримує міжнародні зв’язки з Інститутом
механізації та техніки поливу (м. Коломна, Росія), Агрофізичним інститутом
(м. Санкт-Петербург), Інститутом кукурудзи (м. Земун Поле, Югославія).
Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1976) та медаллю.
Інформацію отримано з Відділення рослинництва НААН
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65 років від дня народження
ЛУПЕНКА Юрія Олексійовича
Вчений у галузі аграрної економіки, доктор економічних
наук, професор, академік НААН, віце-президент НААН (з
2014)
Народився
3 жовтня
1957 р.
у
м. Коростень
Житомирської області. Вищу освіту здобув на економічному
факультеті
Житомирського
сільськогосподарського
інституту (нині – Поліський національний університет), який
закінчив у 1978 р. за фахом – бухгалтерський облік у
сільському господарстві.
Працював економістом радгоспу (1978–1980), потім — молодшим науковим
співробітником Науково-дослідного інституту сільського господарства
Нечорноземної зони України.
У 1981–1984 рр. навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного
інституту економіки і організації сільського господарства ім. О.Г. Шліхтера
(нині – ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН). Кандидатську дисертацію
на тему: «Вдосконалення оплати праці керівників виробничих підрозділів
рослинництва в колгоспах Української РСР» захистив у Грузинському
сільськогосподарському інституті у 1986 р., докторську на тему: «Акціонерні
відносини в агропромисловому комплексі: методологія і організація» — в
Інституті аграрної економіки у 1997 р. З 1998 р. на державній службі, державний
службовець 3 рангу (2002). Працював заступником, першим заступником
керівника Головного управління з питань економічної політики Адміністрації
Президента України (1998–2005), Головної служби соціально-економічної
політики Секретаріату Президента України (2006), завідувачем відділу
соціально-економічних питань апарату Прем'єр-міністра України (2007),
директором департаменту Державного агентства України з інвестицій та
інновацій (2008–2010). З березня 2010 р. працював директором департаменту
Міністерства фінансів України. З жовтня 2011 р. – директор ННЦ «Інституту
аграрної економіки» НААН.
Є автором одного з перших наукових досліджень з питань організації
акціонерних відносин в агропромисловому комплексі України, приватизації
майна та реформування підприємств АПК, створення господарських структур
ринкового типу, реформування земельних відносин.
Опубліковано майже 450 наукових праць, у тому числі 37 монографій,
11 навчальних посібників, 30 науково-практичних та методичних рекомендацій.
За даними бази Google Scholar h-індекс – 29, і10 – 57. Індекс Хірша за МНМБ
«Scopus» – 2. Підготував 8 докторів та 14 кандидатів економічних наук.
Керівник ПНД НААН «Аграрна економіка», голова координаційної ради
ННЦ «ІАЕ» за програмою «Агроекономіка», заступник академіка-секретарячлен бюро Відділенням аграрної економіки та продовольства НААН. Член секції
агропромислового комплексу Комітету з Державних премій України у галузі
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науки і техніки. Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 по захисту
докторських дисертацій за спеціальностями 08.00.03 і 08.00.04, член
спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 по захисту докторських дисертацій за
спеціальностями 08.00.08 і 08.0.09. Голова президії ГО «Всеукраїнський конгрес
вчених економістів аграрників». Головний редактор міжнародного наукововиробничого журналу «Економіка АПК», (категорія Б), член редколегій
7 фахових наукових журналів, в т. ч. «Економіка України», «Agricultural Science
and Practice Editorial Board» (WoS).
Заслужений діяч науки і техніки України (2004), нагороджений Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України (2004), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
(2016), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2017).
Головний редактор міжнародного науково-виробничого журналу
«Економіка АПК», (категорія Б), член редколегій 7 фахових наукових журналів,
в т. ч. «Економіка України», «Agricultural Science and Practice Editorial Board»
(WoS).
Інформацію отримано з Відділення аграрної економіки і продовольства НААН
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ВЛАСОВА В’ячеслава Всеволодовича
Вчений у галузі виноградарства, виноробства і
ґрунтознавства, доктор сільськогосподарських наук,
академік НААН
Народився 4 жовтня 1957 р. в с. Поздняково
Фатежського району Курської області, РРФСР. Освіта
вища, у 1981 р. закінчив Кишинівський державний
університет ім. В.І. Леніна (Молдова), за фахом «ґрунтознавство та агрохімія».
З 1981 по 1990 р. працював інженером, а пізніше головним спеціалістом у
проектному інституті «Колгоспвинсадпроект» (м. Кишинів, Молдова); з 1990 по
1991 р. – у сільськогосподарському малому підприємстві з обслуговування АПК
України «Агросінтекссад» (м. Одеса) на посаді головного спеціалістаґрунтознавця; з 1992 по 1995 р. – у насіннєвому господарстві
«Безбородьковскій» (Черкаська область), де пройшов шлях від агронома до
заступника директора господарства; з 1995 по 2001 р. – у Державному
підприємстві «Дослідне господарство «Таїровське» Інституту виноградарства і
виноробства імені В.Є. Таїрова УААН (смт Таїрове, м. Одеса) на посаді
директора. З 2001 по 2019 р. займав посаду директора Інституту виноградарства
і виноробства ім. В.Є. Таїрова НААН (2003). З 2020 р. обіймає посаду радника
при дирекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН.
У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Агроекологічне
обґрунтування
розміщення
виноградних
насаджень
у
Північному
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Причорномор’ї (на прикладі Овідіопольського району Одеської області)» за
спеціальністю «екологія». У 2009 р. – докторську дисертацію на тему:
«Екологічні основи формування ампелоландшафтів» за спеціальністю
«екологія».
У 2016 р. В.В. Власов обраний дійсним членом (академіком) Національної
академії аграрних наук України, Відділення рослинництва.
В.В. Власовим вперше розроблені теоретично обґрунтовані і запропоновані
до подальшого науково-практичного застосування терміни «ампелоландшафт»,
та «ампелоекотоп». В своїх наукових роботах вчений встановив і розробив
теоретичні та методологічні основи екологічної оцінки ампелоландшафтів,
виходячи з системного підходу, ним вперше був розроблений принциповий
алгоритм ампелоекологічного картографування земель із застосуванням ГІСтехнологій, а також здійснене на практиці ампелоекологічне районування
ґрунтового покриву Північного Причорномор’я.
В.В. Власов – керівник Програми наукових досліджень Національної
академії аграрних наук України «Виноградарство і виноробство», голова
редакційної колегії міжвідомчого тематичного наукового збірника
«Виноградарство і виноробство», член редакційної колегії багатьох вітчизняних
та зарубіжних видань, з 2012 р. – член комітету з Державних премій в галузі
науки і техніки України (секція «сільське господарство»), з 2013 р. – член
Президії НААН України.
За результатами наукових досліджень опубліковано 505 наукових праць, з
них монографій – 9, підручників – 2, навчальних посібників – 5, отримано
34 патенти України. Під науковим керівництвом В.В. Власова захищено
3 кандидатські дисертації.
Наукова, організаційна та громадська діяльність В.В. Власова відзначена:
почесним званням «Заслужений працівник сільського господарства України»
(2006); орденом «За Заслуги» ІІІ ступеня (2007); подякою Президента України
(2009); відзнакою Президента України – ювілейна медаль «20 років незалежності
України» (2011); Почесною грамотою Верховної Ради України (2005); трудовою
відзнакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України (2007);
почесною відзнакою Української академії аграрних наук (2006); Почесною
грамотою Посла Південно-Африканської Республіки в Україні (2014); медаллю
«Ніколає Мілєску Спетарул» Академії наук Молдови «За особливий внесок у
розвиток наукового і міжакадемічного співробітництва у галузі виноградарства і
виноробства (2017); подякою Посольства Республіки Вірменія в Україні «За
багаторічну наукову роботу в області виноградарства і виноробства, активне
міжнародне співробітництво і розширення наукових зв’язків» (2019); дипломом
лауреата почесного звання «Лідер України» Асамблеї ділових кіл України
(2015); почесним знаком «За розвиток соціального партнерства» Федерації
профспілок України (2015); медаллю імені Василя Єгоровича Таїрова (2017);
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орденом Української православної Церкви святого рівноапостольного князя
Володимира ІІ ступеня (2017); пам'ятною ювілейною медаллю «100 років
Національної академії аграрних наук України» (2018).
Інформацію отримано з Відділення рослинництва НААН

70 років від дня народження
ФУРДИЧКА Ореста Івановича
Вчений
у
галузі
агроекології
і
економіки
природокористування,
раціонального
використання
природних ресурсів та охорони навколишнього природного
середовища, доктор економічних наук, професор, академік
НААН (2002)
Народився
10 жовтня
1952 р.
у
с. Стрільбичі
Старосамбірського району Львівської області
У 1969 р. закінчив Старосамбірську середню школу, а у
1975 р. – Львівський лісотехнічний інститут (з відзнакою)
(нині – Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю
«лісове господарство» та отримав кваліфікацію «інженера лісового
господарства».
У 1975–1997 рр. працював на різних посадах у системі лісового
господарства Львівщини. Пройшов трудовий шлях від інженера до генерального
директора Державного лісогосподарського об’єднання «Львівліс»: у 1975–
1976 рр. – інженер лісових культур Турківського лісгоспзагу; 1976–1981 рр. –
лісничий Свірського лісництва Бібрського лісгоспзагу; 1981–1989 рр. – директор
Сколівського Державного лісогосподарського об’єднання «Львівліс»; 1989–
1990 рр. – головний лісничий, перший заступник генерального директора
Державного лісогосподарського об’єднання «Львівліс». 1990–1997 рр. –
генеральний директор Державного лісогосподарського об’єднання «Львівліс».
У 1990–1998 рр. – депутат Львівської обласної ради; 1997–1998 рр. – голова
Львівської обласної ради; 1998–2002 рр. – народний депутат України
ІІІ скликання, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з
питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи; 2002–2004 рр. – перший заступник голови
Державного комітету лісового господарства України; 2004– 2005 рр. – перший
заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України у
зв’язках з Верховною Радою України; з 2005 р. – по теперішній час – директор
Інституту агроекології і природокористування НААН.
У 1992 р. у Львівському відділенні Інституту економіки НАН України
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Резерви підвищення ефективності
лісових ресурсів» за спеціальністю 08.00.05 «економіка, планування, організація
управління народним господарством і його галузями», у 1995 р. в Інституті
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регіональних досліджень НАН України захистив докторську дисертацію на тему:
«Ефективність
використання
ресурсо-виробничого
потенціалу
лісогосподарського комплексу» за спеціальністю «08.10.02 – територіальні
системи та комплекси».
Учене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1995 р., .
доцента кафедри обліку аудиту та маркетингу – у 1996 р., професора – у 1997 р.,
У 1999 р. О.І. Фурдичка обрано членом-кореспондентом УААН; у 2002 р. –
дійсним членом (академіком) УААН за напрямом природокористування
Відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних
наук України.
Наукові напрями: раціональне природокористування та охорона
навколишнього природного середовища; розроблення нормативно-правової бази
у сфері екології, сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
формування стратегії функціонування лісогосподарського комплексу України;
збалансований розвиток і підвищення ефективності лісогосподарського
виробництва; еколого-економічна оцінка використання природних ресурсів.
За результатами наукової роботи надруковано понад 324 наукових праці, у
т. ч. 8 – Web of Science і Scopus, 23 монографії, 8 підручників і навчальних
посібників, 11 патентів і авторських свідоцтв та ін., які широко
використовуються у багатьох галузях народного господарства України.
Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація агроекологів
України». Нагороди та звання: Почесне звання «Заслужений працівник
сільського господарства України» (1996); «Знак пошани» (2007); Заслужений
працівник сільського господарства України (1996); орден «За заслуги»
ІІІ ступеня (1998); орден «За заслуги» ІІ ступеня (1999); орден «За заслуги»
І ступеня (2009); відзнака УААН (2007); Лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки (2015); орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2017).
Інформацію отримано з Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

80 років від дня народження
ГРІНЧЕНКА Тимура Олександровича
Ґрунтознавець,
агрохімік,
доктор
сільськогосподарських
наук,
професор,
академік
Міжнародної академії наук екології та безпеки
життєдіяльності
Народився 22 жовтня 1942 р. у м. Катта-Курган
Самаркандської області (Узбекистан).
У 1963 р. закінчив факультет ґрунтознавства та агрохімії
Харківського
cільськогосподарського
інституту
ім. В.В. Докучаєва. Працював молодшим, старшим, провідним науковим
співробітником, завідувачем Закарпатського опорного пункту, завідувачем
лабораторії вапнування кислих ґрунтів Українського науково-дослідного
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інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського (1963–1990). Із
1989 р. – професор кафедри ботаніки, із 1992 р. – завідувач кафедри
раціонального природокористування, із 2000 р. – завідувач кафедри ботаніки
Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.
Наукові інтереси вченого пов’язані з питанням окультурення та
моделювання родючості ґрунтів, діагностики хімічних та фізико-хімічних
процесів ґрунтів при їх окультуренні, з визначенням оптимальних параметрів
рівня кислотності, вапнякового і калійного потенціалів, активності іонів кальцію,
гідрогену та калію в головних типах ґрунтів Нечорнозем’я України, з розробкою
науково-методичних основ вапнування кислих ґрунтів. Т.О. Грінченко ввів нове
поняття енергетичної щільності потенціальної калійної буферної здатності
ґрунтів. Запропонував метод комплексної оцінки якості багатокомпонентних
екосистем Землі з екологічних позицій за умов сучасних антропогенних
навантажень як основу моніторингу природного середовища, в тому числі
родючості ґрунтів, а також комплексної оцінки якості поверхневих вод річок (на
прикладі Сіверського Дінця, Уд, Лопані).
Уперше в Україні розробив інтерактивну мультимедійну енциклопедію
ґрунтів України з курсу «Загальне ґрунтознавство» – ІМЕ «Soil». Рішенням
президії Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності
присвоєно почесне звання «Заслуженный деятель науки» (2002), нагороджений
«Звездой ученого», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України
(2004).
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєв

80 років від дня народження
КРОПИВКА Михайла Федоровича
Вчений у галузі управління комплексним розвитком
агропромислового виробництва і сільських територій та його
інформаційного забезпечення, доктор економічних наук,
професор, академік НААН (2007)
Народився 25 жовтня 1942 р. у с. Скал-Хутора
Новоархангельського району Кіровоградської області.
У 1968 р. закінчив Українську сільськогосподарську
академію (нині – Національний університет біоресурсів і
природокористування України) з присвоєнням кваліфікації
економіста з бухгалтерського обліку в сільському господарстві.
У 1968–1976 рр. працював завідувачем учбово-експериментальної
лабораторії, старшим науковим співробітником, асистентом кафедри машинної
обробки інформації Української сільськогосподарської академії. Протягом 1976–
1992 рр. був на посадах завідувача сектору, головного конструктора проекту,
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завідувача відділу, заступника директора по сільському господарству
Всесоюзного науково-дослідного і проектно-технологічного інституту
статистичних інформаційних систем Держкомстату СРСР (Український філіал,
м. Київ). У 1980–1981 рр. –заступник директора – головним інженером
Васильєвського міжрадгоспного обчислювального центру Міністерства
радгоспів УРСР, де впровадив комплексну автоматизацію бухгалтерського
обліку у всіх радгоспах Вишгородського району Київської області.
У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення
таблично-автоматизованої форми обліку в сільському господарстві».
У 1993 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із
спеціальності економіко-математичні методи. У 1992–2000 рр. – завідувач
відділу в Інституті аграрної економіки УААН.
У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Організація
інформаційного забезпечення управління агропромисловим виробництвом в
ринкових умовах» із спеціальності 08.02.03 – організація управління, планування
і регулювання економіки.
У 2000–2003 рр. працював у Національному аграрному університеті на
посаді проректора з інформатизації та сільськогосподарського дорадництва, а
також на посаді завідувача організованої ним кафедри аграрного консалтингу. У
2001 р. присвоєно наукове звання професора кафедри інформаційних систем у
менеджменті. Обраний у 2002 р. членом-кореспондентом УААН Відділення
аграрної економіки і земельних відносин, а у 2007 р. – дійсним членом
(академіком) УААН Відділення аграрної економіки і земельних відносин
(управління та інформатика в АПК). М.Ф. Кропивко є одним із засновників та
обраний академіком Української академії інформатики (2003).
У 2003 р. організував і очолює донині ННЦ «Інститут аграрної економіки»
НААН відділ проблем галузевого і територіального управління, співробітниками
якого здійснюються дослідження з науково-методологічного забезпечення
удосконалення системи управління комплексним розвитком агропромислового
виробництва і сільських територій.
У 2005 р. виконував обов’язки академіка-секретаря Відділення аграрної
економіки та земельних відносин УААН.
Протягом 1976–1992 рр. учений розробив низку типових проектних рішень
і комплексів програм з автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах
сільського господарства, які впроваджено в сільськогосподарських
підприємствах України та інших країнах СНД, в тому числі за особистою участю
у сільськогосподарських підприємствах Малинського району Житомирської,
Бершадського району Вінницької, Вишгородського району Київської областей.
У 1992–2000 рр. започаткував напрям наукових досліджень –
інформатизація агропромислового комплексу. Автор концепцій реформування
інформаційної системи АПК, автоматизації бухгалтерського обліку в
сільськогосподарських підприємствах з використанням автоматизованих
робочих місць (АРМ), Програми інформатизації агропромислового виробництва
України на 1996–2000 рр.
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У 2000–2003 рр. – організував першу в Україні кафедру аграрного
консалтингу в Національному аграрному університеті, опрацював технологію
інформаційно-консультаційного
обслуговування
агропромислового
виробництва з використанням науково-технічного і кадрового потенціалу
аграрних університетів, розробив проект програми інформатизації АПК на 2002–
2005 рр.
У 2005 р. розробив Концепцію реформування управління аграрним
сектором, концептуальні підходи до реструктуризації аграрної науки на засадах
розвитку прямих (корпоративних і асоціативних) зв’язків аграрної науки з
виробництвом (2006). Є співавтором Закону України «Про сільськогосподарську
дорадчу діяльність» (2004), Державної цільової програми розвитку українського
села на період до 2015 року, проектів концепції створення Державної системи
сільськогосподарського дорадництва в Україні (2010) та Національної доктрини
реформування агропродовольчого комплексу України (2010), ідеології побудови
кластерних систем у аграрному секторі економіки, розвитку системи
міжгосподарського і громадського самоврядування в АПК (2011-2012), основних
напрямів реформування управління розвитком аграрного сектору економіки
України в умовах децентралізації влади та євроінтеграції (2014- 2017),
стратегічного бачення аграрного устрою України (2018-2020).
Творчий доробок ученого становить понад 370 наукових та навчальнометодичних праць, у тому числі співавтор близько 70 монографій, 6 підручників,
5 навчальних посібників, брошур, науково-аналітичних видань. Підготував 6
докторів економічних наук, 21 кандидатів економічних наук, допомагає в
підготовці кадрів вищої кваліфікації в Національному науковому центрі
«Інститут аграрної економіки» НААН, Національному університеті біоресурсів
та природокористування України, Уманському національному університеті
садівництва, Полтавській державній аграрній академії.
Нагороджений 3 медалями колишнього СРСР, Почесним знаком
Української академії аграрних наук (2006), Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України (2007).
Інформацію отримано з Відділення аграрної економіки і продовольства НААН
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ЛИСТОПАД
70 років від дня народження
ГЛАДІЯ Михайла Васильовича
Вчений у галузі аграрної економіки,
доктор економічних наук, професор,
академік НААН
Народився 6 листопада 1952 р. у с. Стрілків
Стрийського району Львівської області.
У 1975 р. закінчив Омський державний ветеринарний
інститут, отримав кваліфікацію ветеринарного лікаря. У
1975– 1979 рр. працював головним ветеринарним лікарем
радгоспу «Венгеровський» Новосибірської області РСФСР; 1979–1981 рр. –
директор зонального риборозплідника «Стрий», з 1981 р. – голова правління
колгоспу ім. Леніна Стрийського району, з 1985 р. – директор радгоспукомбінату «Стрийський» Львівської області.
М.В. Гладій обіймав такі посади: з 1987 р. – генеральний директор
Агрокомбінату «Стрий», з 1990 р. – голова Стрийського райвиконкому
Львівської області, з 1992 р. – заступник голови Львівської обласної державної
адміністрації, з 1996 р. – начальник відділу з питань АПК Кабінету Міністрів
України, з 1997 р. – голова Львівської обласної державної адміністрації. 1999 р.
– віце-прем’єр-міністр Кабінету Міністрів України і Міністр аграрної політики
України, 2001 р. – голова Львівської обласної державної адміністрації. У 2002 р.
обраний народним депутатом Верховної Ради України IV-го і V-го скликань. З
2009 р. – начальник Південно-Західної регіональної служби державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України і
транспорті. З 2013 р. по 2014 р. – ректор Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького, з 2014 р. по
2017 р. – директор Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця. У
2017 р. – віце-президент НААН, а з 2018 р. – перший віце-президент НААН.
У 1999 р. обрано членом-кореспондентом УААН, а у 2002 р. – дійсним
членом (академіком) УААН за спеціальністю «економіка сільського
господарства і АПК».
Значним є внесок ученого у реалізацію сучасних наукових досягнень щодо
докорінної перебудови організаційно-правових форм господарювання,
соціально-економічних і земельних відносин на селі.
Ним підготовлено пропозиції до Законів України «Про державний
земельний кадастр», «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції», до 43
проєктів Законів України – «Про розвиток виробництва та споживання
біологічних палив», «Про органічне виробництво» тощо. Автор і співавтор 34
пропозицій, наданих урядовим структурам
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М.В. Гладій – голова Науково-координаційної ради з питань діяльності
міжрегіональних наукових центрів НААН; голова Вченої ради Інституту
розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН; керівник з виконання ПНД
№ 31 НААН «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх
відтворення та збереження різноманіття» («Генетика, збереження та відтворення
біоресурсів у тваринництві») та голова Координаційно-методичної ради з її
виконання.
Член спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 із захисту докторських і
кандидатських дисертацій за двома спеціальностями 03.00.15 «генетика» та
06.02.01 «розведення та селекція тварин» при Інституті розведення і генетики
тварин ім. М.В. Зубця НААН.
Очолює Наглядову раду Львівського НАУ і Національного університету
харчових технологій. Він – почесний професор Національного університету
біоресурсів і природокористування України та Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Вчений брав участь у науковому обґрунтуванні окремих нормативноправових актів, спрямованих на реформування агропромислового комплексу
України, фінансове оздоровлення галузі сільськогосподарського виробництва,
розвиток інфраструктури аграрного ринку, стабілізацію ситуації на селі;
розроблення концептуальних засад теоретичних і практичних аспектів
економіки сільськогосподарського виробництва в умовах переходу до ринкової
економіки, методичних підходів, зокрема галузі тваринництва, та комплексу
заходів, спрямованих на його подальший розвиток.
За його участі розроблено організаційні заходи щодо утворення
Європейського фонду розвитку українського села на основі співпраці з
Європейським фондом розвитку польського села та структур Євросоюзу.
Вченим опубліковано понад 250 наукових праць, з яких 2 монографії
одноосібні, у співавторстві підготовлено і видано 13 колективних монографій;
3 патенти, 8 методик та методичних рекомендацій.
За вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва
нагороджений орденами: Дружби народів (1989 р.), «За заслуги» III (1998) і II ст.
(2001), Святого рівноапостольного князя Володимира Великого II ст. (1999, УПЦ
КП), вищою нагородою Бразилії – орденом Сонця (2000 р.), вищою нагородою
Ватикану – Командорським хрестом ордена святого Григорія Великого
(Ватикан, 2001); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002),
Почесною грамотою Верховної Ради України (2003); присвоєно почесне звання
«Заслужений працівник сільського господарства України» (2006). Лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки (2020).
Інформацію отримано з Відділення зоотехнії НААН
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50 років від дня народження
КОПИЛОВА Кирила В’ячеславовича
Вчений у галузі генетики сільськогосподарських тварин,
доктор сільськогосподарських наук, професор

Народився 7 листопада 1972 р. у м. Львів. У 1997 р.
закінчив Львівську національну академію ветеринарної
медицини ім. С. З. Ґжицького за спеціальністю лікар
ветеринарної медицини.
У 1997–2001 рр. працював на різних посадах від лікаря
державної ветеринарної медицини I категорії до провідного
лікаря ветсанексперта Центральної державної лабораторії
ветеринарної медицини (м. Київ); 2001–2002 рр. – керівник Органу з
добровільної сертифікації продукції; 2002–2007 рр. – обіймав посади від
молодшого наукового співробітника до заступника директора з наукового
маркетингу та виробничої діяльності Інституту агроекології і біотехнології
УААН. З 2007 р. працював старшим науковим співробітником лабораторії
клітинної інженерії, з 2008 р. очолював відділ генетики та біотехнології
Інституту розведення і генетики тварин. У 2012 р. – директор Інституту
розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН.
У 2005 р. в Інституті агроекології та біотехнології НААН захистив
кандидатську дисертацію "Генетична компонента агроекосистем на прикладі
різних порід великої рогатої худоби" за спеціальністю генетика
(сільськогосподарські науки). Основний напрямок досліджень ученого –
вивчення особливостей генетичної структури різних видів ссавців із
застосуванням сучасних методів ДНК-аналізу. У 2011 р. в Інституті розведення і
генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН захистив докторську дисертацію «ДНКдіагностика генетичних ресурсів великої рогатої худоби».
Метою роботи науковця є теоретичне обґрунтування і експериментальне
доведення перспективності використання молекулярно-генетичних методів у
селекційно-племінній роботі. Вперше розроблено систему генетичного
моніторингу великої рогатої худоби за ДНК-маркерами, використання якої у
скотарстві України створює передумови для впровадження у виробництво
елементів геномної селекції на основі добору бажаного племінного матеріалу на
ранніх етапах онтогенезу. Опублікував більше 165 наукових праць, серед них
п'ять монографій. З 2013 р. і донині – член редакційної колегії наукового
збірника "Розведення і генетика тварин".
Під його науковим керівництвом захищено 3 кандидатські і 2 докторські
дисертаційні роботи.
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця
НААН
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80 років від дня народження
ЄФІМЕНКА Михайла Яковича
Вчений у галузі розведення, селекції і відтворення
сільськогосподарських тварин, доктор сільськогосподарських наук,
член-кореспондент НААН

Народився 22 листопада 1942 р. в с. Прогрес
Красногорського району Брянської області. У 1966 році
закінчив
зоотехнічний
факультет
Білоцерківського
сільськогосподарського інституту. У 1966–1971 р. працював
головним зоотехніком радгоспу «Красноколядинський» на
Чернігівщині; у 1971 р. вступив до аспірантури Науково-дослідного інституту
тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, з 1974 р. – молодший науковий
співробітник цього самого закладу;з 1976 р. – старший науковий співробітник, з
1978 р. – завідувач лабораторії розведення чорно-рябої худоби Українського
науково-дослідного інституту розведення і штучного осіменіння великої рогатої
худоби (нині Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН); з
1992 р. – заступник директора з наукової роботи; з 1996 р. – директор інституту,
з 2002 р. – заступник директора з наукової роботи, з 2011–2018 рр. – головний
науковий співробітник цього самого інституту.
У 1974 р. у Науково-дослідному інституті тваринництва Лісостепу і Полісся
УРСР захистив кандидатську дисертацію «Некоторые закономерности связи
между ростом, развитием и молочной продуктивностью крупного рогатого
скота». У 1991 р. – захистив докторську дисертацію «Совершенствование чернопестрого скота Украины с использованием мирового генофонда». У 1983 р.
присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, а в 1996 – професора.
У 1995 р. обрано членом-кореспондентом УААН.
Коло наукових інтересів ученого включає виведення нових і вдосконалення
існуючих порід великої рогатої худоби, організацію племінної роботи, розробку
та вдосконалення методів оцінки плідників і маточного поголів’я, створення
внутрішньопородної структури в молочному скотарстві, вивчення й
використання закономірностей росту тварин, розробку та використання методів
імуногенетики в селекції молочної худоби.
Опубліковано близько 300 наукових праць. Він автор 11 монографій та
спеціалізованих довідкових видань, 22 програм з питань селекції у тваринництві
України, у спіавторстві підготовлено 25 рекомендацій виробництву, методичних
розробок, методик досліджень, 9 каталогів, технологічних проектів, інструкцій,
19 редакторських робіт.
Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства
України» (1996), нагороджено двома медалями, відзначено премією УААН «За
видатні досягнення в аграрній науці» (1997), нагороджений орденом "За заслуги"
ІІІ ступеня (2013). За цикл наукових праць із теорії породотворення у
тваринництві присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки
(1999).
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Помер 9 червня 2018 р. Похований в с. Мала Олександрівка Київської
області.
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця
НААН

ГРУДЕНЬ
75 років від дня народження
КОЖОКА́Р Зіни Мирославівни
Вчена – фітопатолог, ентомолог
Народилася 1 грудня 1947 р. в с. Кривки Tернопільської
обл. Закінчила біологічний факультет Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича. Понад 48
років працює на Придністровській дослідній станції
садівництва: від посади старшого лаборанта (1973) до
наукового співробітника, а з 2007 р. по сьогоднішній день –
директора.
Основні напрями досліджень: захист насаджень від ураження хворобами та
шкідниками в зоні Прикарпаття та Наддністрянщини, оптимізація
фітосанітарного стану в плодових насадженнях Буковини, вирощування
екологічно чистої плодово-ягідної продукції, удосконалення технологій
вегетативного розмноження горіха грецького та фундука. Розроблена система
інтегрованого захисту плодових насаджень забезпечує в регіоні збільшення
врожаю плодів на 15-20 % та зменшує пестицидне навантаження на 25-30 %.
Співавтор кількох сортів горіха грецького (Скарб, Легінь, Красень, Гетьман,
фундука (ліщини) (Годилівський, Новосілківський, Сторожинецький), груші
(Сайва, Легенда Карпат, Яніс, Ластівка, Добряна).
Опублікувала 29 наукових праць, які стосуються закономірностей
формування біоценозів в грушевих насадженнях, системи інтегрованого захисту
грушевих садів від шкідників та хвороб, удосконалення вітчизняного сортименту
горіха грецького та фундука.
Нагороджена дипломом Міністерства освіти і науки України за вагомий
внесок у розвиток іміджу освіти і науки України (2009), почесною грамотою
Чернівецької обласної ради профспілки працівників АПК за вагомий внесок в
розвиток агропромислового комплексу Буковини (2014).
Придністровська ДСС під керівництвом З.М. Кожокар нагороджена
дипломом Міністерства аграрної політики та продовольства України як
переможець в номінації «Лідер агропромислового комплексу України–2012» – за
розвиток аграрної науки, розробку та вдосконалення технологій, досягнення
значних показників продуктивності.
Інформацію отримано з Придністровської ДСС ІС НААН
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85 років від дня народження
КОЗАРА Федора Юхимовича
Вчений в галузі вірусології, кандидат біологічних
наук, старший науковий співробітник
Народився 9 грудня 1937 р. у с. Піщане
Золотоніського району Черкаської області.
У
1964 р.
закінчив
Українську
сільськогосподарську академію за спеціальністю
"ґрунтознавство та агрохімія".
У 1963–1969 р. працював в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д. К.
Заболотного АН УРСР на посадах інженера та молодшого наукового
співробітника лабораторії вірусів рослин. З 1969 р. в Українському науководослідному інституті сільськогосподарської мікробіології Південного
Відділення ВАСГНІЛ (сьогодні – Інститут сільськогосподарської мікробіології
та агропромислового виробництва НААН): спочатку завідувач лабораторії
біофізики (1969–1974), потім – завідувач лабораторії електронної мікроскопії
(1974–1975), завідувач відділу експериментальної вірусології і мікоплазм (1975–
1981), а у 1981–1997 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту
сільськогосподарської мікробіології УААН. У 1969 р. захистив кандидатську
дисертацію на тему: «Штами Х-вірусу картоплі та їх електронно-мікроскопічне
дослідження» та здобув ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю
«вірусологія».
Дослідження присвячені удосконаленню діагностики вірусних хвороб,
розробці та впровадженню заходів боротьби з вірусними хворобами томатів і
картоплі, оздоровленню та захисту оздоровлених рослин картоплі від
вторинного зараження вірусами. Вченим проведено вивчення штамового складу
Y-вірусу картоплі в Україні; із широким застосуванням методу електронної
мікроскопії. Опубліковано більше 150 наукових та науково-методичних праць,
отримано більше 10 авторських свідоцтв і патентів. За його наукового
керівництва підготовлено один кандидат наук.
Вченого нагороджено Почесними грамотами і Подяками Президії
Національної академії аграрних наук України.
Інформацію отримано з Інституту сільськогосподарської мікробіології та
агропромислового виробництва НААН
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85 років від дня народження
ДЗЮБЕЦЬКОГО Бориса Володимировича
Вчений у галузі селекції і насінництва,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік НААН (1993)
Народився
10 грудня
1937 р.
у
с. Струга
Новоушицького району Хмельницької області.
Закінчив
Кам’янець-Подільський
сільськогосподарський
інститут,
агрономічний
факультет, за фахом «вчений агроном».
Упродовж 1962–1965 рр. працював техніком лабораторії насінництва
кукурудзи ВНДІ кукурудзи, 1965–1967 рр. – старшим техніком цієї лабораторії.
У 1967–1970 рр. – аспірант відділу селекції і насінництва кукурудзи ВНДІ
кукурудзи; 1970–1975 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії
селекції кукурудзи; 1975–1985 рр. – старший науковий співробітник відділу
селекції кукурудзи; 1985–1994 рр. – завідувач лабораторії селекції кукурудзи для
умов зрошення ВНДІ кукурудзи. Протягом 1994–1995 рр. – завідувач відділу
селекції і біотехнології кукурудзи Інституту кукурудзи УААН. У 1995–2008 рр.
обіймав посаду заступника директора з наукової роботи Інституту зернового
господарства УААН. З 2008 р. і донині – завідувач відділу селекції і насінництва
зернових культур ДУ Інститут зернових культур НААН.
У 1972 р. в Академії наук Молдавської РСР захистив кандидатську
дисертацію на тему: «Основные методы и направления селекции кукурузы для
орошаемых условий в полузасушливой зоне Степи УССР». У 1989 р. у
Селекційно-генетичному інституті захистив докторську дисертацію на тему:
«Селекция гибридов кукурузы интенсивного типа для условий достаточного
увлажнения».
У 2005 р. присвоєно вчене звання професора.
Основні напрями наукової діяльності вченого пов’язані зі створенням нових
самозапилених ліній з комплексом цінних господарських ознак із застосуванням
новітніх методів добору та оцінки, а на їхній основі – гібридів різних типів груп
стиглості ФАО 150–500 для потреб харчової, переробної та медичної галузей
виробництва. Усього за роки праці отримано біля 300 гібридів та понад 200 ліній
їх батьківських компонентів, з яких до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні на 2021 р. занесено 165 і 140 відповідно.
У 1990 р. обрано членом-кореспондентом НААН (селекція і насінництво), а
у 1993 р. – академіком НААН (селекція). Координатор програми з селекції та
насінництва кукурудзи і сорго, голова спецради із захисту докторських і
кандидатських дисертацій при ДУ Інститут зернових культур НААН, член бюро
Президії НААН.
Автор 484 наукових праць, у т. ч. 5 монографій, 2 підручників. Отримано
авторських свідоцтв на понад 500 гібридів і їх батьківських компонентів.
Підготував 3 докторів та 19 кандидатів наук.
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Присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки». Він – лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки. Відзначено ювілейною
медаллю «20 років незалежності України», Почесною грамотою Верховної Ради
України за особливі заслуги перед Українським народом, почесними відзнаками
і грамотами Ради Міністрів України і НААН, дипломом Міжнародної академії
рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна».
Інформацію отримано з Відділення рослинництва НААН

80 років від дня народження
БЕЛОЛІПСЬКОГО Валерія Олександровича
Вчений
у
галузі
ґрунтознавства,
доктор
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Народився 13 грудня 1942 р. у м. Махачкала, АР Дагестан
(Росія). Там отримав середню та вищу освіту: школа №1, 1949–
1959 рр., Дагестанська державна сільськогосподарська
академія, 1959–1964 рр. Після служби в ГРВН (1967–1980)
працював у Дагестанському НДІ сільського господарства
(м. Махачкала), де вивчав особливості процесів вітрової ерозії,
основи ґрунтово-ерозійного районування та картографування.
У 1975 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с.г. наук "Особливості процесів вітрової ерозії в Терсько-Кумській напівпустелі та
деякі прийоми охорони ґрунтів".
З 1981 р. працював в УкрНДІ Захисту ґрунтів від ерозії (Інститут охорони
ґрунтів), до його реорганізації у 1996 р., на посадах старшого наукового
співробітника та завідувача лабораторії.
1996–1998 рр. – завідувач лабораторії захисту ґрунтів від ерозії Луганської
с-г. дослідної станції; 1998–2007 рр. – завідувач опорного пункту (м. Луганськ)
Інституту агроекології і природокористування. Вивчав питання екологічної
сталості ґрунтів та моделей агроландшафтів, прогнозування та методології
використання еродованих ґрунтів, застосування спектральних характеристик
ґрунтів у системі оперативного ґрунтового моніторингу.
У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора с.-г.
наук "Теоретичне обґрунтування і шляхи ґрунто-водоохоронної оптимізації
агроландшафтів в зоні Степу України" за спеціальністю 06.01.03 –
"Агрогрунтознавство і агрофізика".
У 2007–2014 рр. – головний науковий співробітник лабораторії захисту
ґрунтів від ерозії Луганської с-г. дослідної станції (Луганський інститут
агропромислового виробництва); 2007–2012 рр. за сумісництвом – професор
Луганського НАУ.
Від 2014 р. до теперішнього часу – головний науковий співробітник
лабораторії охорони та раціонального використання земель ННЦ «ІГА
ім. О.Н. Соколовського».
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Наукова діяльність спрямована на розробку науково-методичних принципів
інформаційного забезпечення охорони ґрунтів в агроландшафтах, методології
оцінки функціонування АЛ та параметрів його оптимізації, системи охорони
ґрунтів від водної ерозії схилових територій степових агроландшафтів,
теоретичних основ просторової оцінки гідрологічної функції еродованих ґрунтів
агроландшафтів та її оптимізації на басейновій основі.
Творчий доробок налічує понад 210 наукових публікацій. Є членом
спеціалізованої вченої ради Національного наукового центру «Інститут
ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» і також є членом
Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків.
Бере активну участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення
ґрунтоохоронного та екологічного законодавств, рішень уряду щодо питань
екологічної сфери та водної стратегії України. У науковій роботі В.О.
Белоліпський підтримує тісні творчі зв’язки із зарубіжними колегами.
Інформацію отримано з ННЦ "Інституту ґрунтознавства та агрохімії
ім. О.Н. Соколовського"
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РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ
СІЧЕНЬ
125 років від дня народження
ФРІДРІХА Антона Йосиповича (1897–1969)
Вчений у галузі селекції і насінництва,
організатор дослідної справи
Народився 1 січня 1897 р. в с. Канатківці Шаргородського
району на Вінниччині. У 1932 р. закінчив Київський
агроінженерний інститут.
З 1933 р. працював на Миронівській селекційно-дослідній
станції агрономом, у 1937–1941 рр. – заступником директора з
виробництва. Двадцять років (1944–1964) обіймав посаду
директора Миронівської державної селекційно-дослідної станції. У 1944 р. після
звільнення території селекційної станції від фашистів під керівництвом
директора А.Й. Фрідріха, призначеного на цю посаду Народним Комісаріатом
Землеробства СРСР, почалось відновлення наукової роботи. До 1946 р. на
Миронівській селекційній станції був повністю відновлений селекційнонасінницький процес сільськогосподарських культур, селекцією яких тут
займались до війни (озима пшениця, овес, просо, квасоля, сочевиця тощо), а
також тривалих агротехнічних стаціонарних дослідів, закладених у 1912–
1929 рр. У 1947 р. на державне сортовипробування були передані сорти озимої
пшениці «Советская» і «Юбилейная» та два сорти квасолі.
У післявоєнний період було відбудовано споруди на території
Миронівської станції. З 1945 р. на метеостанції ведуться безперервні
спостереження за погодними умовами, ростом і розвитком основних
сільськогосподарських культур та впливом погодних умов на них. У 1948 р.
метеомайданчик був переміщений із парку в поле, де для метеообладнання було
відведено і облаштовано спеціальну площу, а у 1955 р. поряд було побудовано
робоче та житлове приміщення.
Зростав культурний рівень працівників станції. У 1946 р. початкову школу
реорганізовано на семирічну. У клубі селекційної станції діяли хоровий,
драматичний і танцювальний гуртки, читали лекції пропагандисти, був духовий
оркестр.
Проводилася селекційно-насінницька робота з зерновими (озима і яра
пшениця, гілляста озима пшениця, овес, ячмінь), зернобобовими (горох,
сочевиця, квасоля), круп’яними (просо, гречка) культурами і кормовими травами
(конюшина, еспарцет і суданка). Були створені два сорти вівса, сорт ячменю, два
сорти проса та сорт сочевиці. З 1956 р. розпочалася селекційна робота з
кукурудзою.
У 1960 р. на станцію було покладено завдання забезпечити господарства
семи районів Київської області елітним насінням зернових, зернобобових
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культур і трав. Щороку тут вирощували до 20 тис. центнерів елітного насіння
більшості сільськогосподарських культур, що культивувались у цій зоні. Насіння
реалізували не лише колгоспам і радгоспам, а й науково-дослідним установам
для первинних ланок насінництва. За часи директорства А.Й. Фрідріха було
створено два знамениті миронівські сорти – Миронівська 264 (1960) і
Миронівська 808 (1963). Автором цих сортів був селекціонер майбутній академік
В.М. Ремесло, який працював на станції з 1948 року на посадах заступника
директора з наукової частини та завідувача відділу селекції і насінництва
зернових культур, з 1964 р. був призначений директором станції, а з 1968 р.
організованого на її базі Миронівського ордена Леніна науково-дослідного
інституту селекції і насінництва пшениці.
Під керівництвом А.Й. Фрідріха Миронівська державна селекційно-дослідна
станція не лише досягла вагомих наукових здобутків, а й стала зразковим
господарством, тобто виставкою передового досвіду за всіма напрямами
сільськогосподарського виробництва. Тут систематично проводилися наради,
семінари, конференції республіканського та всесоюзного значення, а слава про
досягнення Миронівської станції гриміла по всій країні.
За трудові досягнення нагороджений орденом Леніна, двома орденами
Трудового Червоного Прапора, орденом «Знак Пошани».
Помер у 1969 р., похований у м. Миронівка.
Інформацію отримано з Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН

95 років від дня народження
ШЕСТОПА́ЛЯ Олександра Миколайовича (1927 – 2010)
Видатний вчений в галузі економіки та організації садівництва, доктор
економічних наук, професор, Заслужений економіст
України (1997),
кавалер ордена Знак Пошани
Народився 6 січня 1927 р. в с. Городище на Вінниччині.
У 1948 р. закінчив Чернятинський плодоягідний технікум у
Вінницькій обл., у 1953 р. – плодоовочевий факультет
Уманського сільськогосподарського інституту (нині
Уманський національний університет садівництва).
У 1953–1958 рр. працював агрономом, потім головним агрономом
Немиринецької, а з 1958 р. – директором Антонівської МТС Хмельницької
області; 1958–1959 рр. – начальник Старокостянтинівської райсільгоспінспекції,
1959–1961 рр. – директор Хмельницької, 1961–1971 рр. – Передкарпатської
сільськогосподарської дослідної станції з перервою на навчання в аспірантурі
при Науково-дослідному інституті землеробства і тваринництва західних
районів України (1965–1966); 1972–1982 рр. – старший науковий співробітник;
1982–1997 рр. – завідувач відділу економіки; 1997–2010 рр. – головний науковий
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співробітник Інституту садівництва НААН України. Протягом шести років за
сумісництвом займав посаду професора кафедри плодівництва нинішнього
Національного університету біоресурсів і природокористування України, читав
лекції з економіки та організації садівництва, виноградарства та овочівництва.
У 1967 р. захистив кандидатську, а в 1988 р. – докторську дисертації. У
1990 р. одержав звання професора за спеціальністю «Економіка сільського
господарства і АПК».
Зробив вагомий внесок у розвиток економіки та організації вітчизняного
садівництва. Він удосконалив методику економічної оцінки помологічних
сортів, розробив методику визначення економічної ефективності капітальних
вкладень у створення промислових садів і ягідників. Найбільш важливим і
широко відомим його здобутком є розробка науково-методичних основ
економіки та створення (відтворення) багаторічних плодово-ягідних насаджень,
їх продуктивного використання як основного капіталу в галузі, а також
методичних основ обґрунтування породно-сортового складу промислових садів,
методики економічної та енергетичної оцінки типів насаджень, помологічних
сортів, результатів технологічних досліджень у плодівництві, методичних
рекомендацій з організації та оплати праці в галузі. Учений розробив теоретикометодологічні основи (нову парадигму) розвитку промислового садівництва до
2025 р., підготував рекомендації з організації планомірного відтворення
плодових і ягідних насаджень.
Опублікував понад 300 наукових праць, у т.ч. 13 монографій, 26 брошур і
рекомендацій. Під його керівництвом захищено 2 докторські і 15 кандидатських
дисертацій. Він створив школу економістів-садівників.
За наукові заслуги та виробничі досягнення нагороджений орденом «Знак
Пошани», медаллю «За доблесний труд. На честь 100-річчя від дня народження
В.І. Леніна», грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1990). Заслужений
економіст України (1997).
Помер 16 травня 2010 р., похований у с. Новосілки Києво-Святошинського
району Київської області.
Джерело: Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи. І.К.Омельченко,
І.В.Гриник. К.: "Преса України", Інститут садівництва НААН, 2012. 528 с., іл.

75 років від дня народження

ГУКОВА Якова Серафимовича (1947-2012)
Вчений у галузі створення ефективних засобів для
протиерозійного обробітку грунту, доктор технічних наук,
академік НААН
Народився 8 січня 1947 р. в с. Ломачинці Сокирянського
району Чернівецької обл.
У 1969 р. закінчив Львівський сільськогосподарський
інститут,
факультет
механізації
процесів
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сільськогосподарського виробництва за фахом інженер-механік сільського
господарства.
У 1969–1969 рр. – старший інженер Західного відділення УНДІМЕСГ,
Львівська обл., Пустомитівський р-н., х. Підгірний; 1970–1972 рр. – навчався в
аспірантурі УНДІМЕСГ (Київська обл.).
У 1972–1975 рр. – в.о. старшого наукового співробітника Українського НДІ
захисту ґрунтів від ерозії (Ворошиловградська обл.), у 1975–1976 рр. – в.о.
завідувача лабораторії механізації обробітку ґрунту Українського НДІ захисту
ґрунтів від ерозії цього закладу; 1975–1977 рр. – молодший науковий
співробітник лабораторії механізації обробітку грунту Українського НДІ
механізації та електрифікації сільського господарства (Київська обл.); 1978–
1989 рр. – старший науковий співробітник лабораторії обробітку грунту, 1989–
1996 рр. – керівник групи по розробці технологій та технічних засобів для
глибокого розпушення грунту, 1996–2000 рр. – завідувач лабораторії механізації
виробництва коренебульбоплодів, в.о. директора Українського НДІ механізації
та електрифікації сільського господарства; 2000–2011 рр. – директор
Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства» УААН (ННЦ «ІМЕСГ»); 2001–2006 рр. – академіксекретар Відділення механізації і електрифікації апарату Президії УААН.
У 1979 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституті механізації
сільського господарства (м. Москва) захистив кандидатську дисертацію на тему
«Дослідження процесу протиерозійного обробітку грунту плоскорізальними
робочими органами в умовах Степової зони Української РСР».
Розробив нові способи та засоби обробітку грунту. На основі його розробок
поставлено на виробництво сімейство плоскорізів-щілювачів, культиваторіврозпушувачів, щілювачів-розпушувачів і дискових борін до тракторів класу 1,45,0; серед них:ЩРП-3-70; ПЩН-2,5; КР-4,5; БДВ-3,0; БДВ-6,0; БПРР-4,2. Ці
знаряддя можна зустріти практично в усіх господарствах України.
Вченим опубліковано 164 наукові праці, у тому числі 2 монографії, 5 книг,
має 31 патент.
Обрано у 2002 р. членом-кореспондентом УААН, дійсним членом
(академіком)
УААН
у
2007 р.,
академіком
Російської
академії
сільськогосподарських наук у 2010 р.; академіком Академії інженерних наук
України в 2005 р. У 2006 р. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Був членом спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій
ННЦ «ІМЕСГ» НААН та Національного університету біоресурсів і
природокористування Кабінету Міністрів України, членом колегії Міністерства
промислової політики України, технічної ради Міністерства аграрної політики
та продовольства України.
Помер 17 листопада 2012 р.
Джерело : Національна академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, членикореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 рр. : біогр. довід. / НААН ; уклад.
В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ;
відп. за вип. В. А. Вергунов. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Аграр. наука, 2012. С. 80–81.
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90 років від дня народження
ДОЛІНА Володимира Гдаліча (1932–2004)
Вчений у галузі ентомології, доктор біологічних наук,
професор, член-кореспондент Національної академії наук
України, лауреат Державної премії УРСР, премії ім.
Д.К. Заболотного
Народився 9 січня 1932 р. в с. Торків Шниківського
району Вінницької області. В 1955 р. закінчив біологічний
факультет
Київського
державного
університету
ім. Т.Г. Шевченка. Згодом у цьому ж закладі під керівництвом
відомого вченого-ентомолога О.П. Кришталя закінчив
аспірантуру та працював молодшим науковим співробітником.
У 1959–1975 рр. трудова та наукова діяльність пов’язана з Українським
науково-дослідним інститутом захисту рослин (нині – Інститут захисту рослин
Національної академії аграрних наук України). Тут він обіймав посади
молодшого наукового співробітника відділу ґрунтової ентомології, старшого
наукового співробітника та завідувача відділу сільськогосподарської
ентомології, завідувача лабораторії прогнозу, а впродовж 1967–1975 рр. –
заступника директора з науки; в 1961 р. захистив кандидатську, а в 1974 р. –
докторську дисертацію «Жуки-щелкуны (Elateridae, Coleoptera) (морфология,
экология, систематика, филогения, хозяйственное значение, меры борьбы)».
З 1975 р. й до останнього працював в Інституті зоології
ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, де завідував відділом загальної та прикладної
ентомології і до того ж протягом 1976–1980 рр. виконував обов’язки заступника
директора з науки.
Предметом наукових інтересів була ґрунтова ентомологія, зокрема родина
жуків-коваликів (Elateridae). Саме дослідженню цієї групи комах він присвятив
усе своє життя. Розпочавши вивчати елатерид України, в подальшому працював
над світовою їх фауною.
Друкована спадщина В.Г. Доліна – це 12 монографій (16 книг), 4 з яких
написано ним особисто, 5 – у співавторстві, а в 3-х він був упорядником; 197
статей, значна частина з яких опублікована в престижних виданнях за кордоном.
Ним підготовлено 6 докторів і 30 кандидатів біологічних наук.
В.Г. Долін був активним учасником роботи багатьох наукових зборів,
нарад, симпозіумів, конгресів. Обирався в склад Ради Російського
ентомологічного товариства, членом редколегій багатьох наукових журналів,
був також редактором монографій. Протягом 3-х термінів обирався
Президентом Українського ентомологічного товариства, був членом Постійного
оргкомітету міжнародних симпозіумів з ентомофауни Середньої Європи,
Почесним членом Польського ентомологічного товариства.
Помер вчений 25 лютого 2004 року.
Інформацію надіслано Інститутом захисту рослин НААН
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110 років від дня народження
ОВСЯННІКОВА Олександра Івановича (1912–1977)
Вчений
у
галузі
тваринництва,
сільськогосподарських наук, академік ВАСГНІЛ

доктор

Народився 9 січня 1912 р. в м. Мелітополі. У 1928–1931 р.
навчався в Обіточенському сільськогосподарському технікумі
(Запорізька область). У 1931 р. вступив до Вищих заочних
курсів при Полтавському сільськогосподарському інституті,
які закінчив у 1932 р. за фахом зоотехніка.
Свою трудову діяльність розпочав зоотехнікомселекціонером племрадгоспу «Жовтень» на Полтавщині.
З 1936 р. працює науковим співробітником сектору розведення
Всесоюзного науково-дослідного інституту свинарства (Полтава). У 1939 р.
поступає до аспірантури при Московс99ькій сільськогосподарській академії
ім. К. А. Тімірязєва. Обрана кафедра – розведення сільськогосподарських
тварин. У 1941 р. під керівництвом професора Д. А. Кисловського захищає
кандидатську дисертацію – «Морфологічна закономірність індивідуального
розвитку свиней».
Більше 40 років присвятив розвитку тваринництва, зоотехнічної науки,
підготовці спеціалістів сільського господарства та наукових кадрів. Пройшов
славний шлях від рядового зоотехніка до академіка, який очолив відділення
тваринництва ВАСГНІЛ. Після захисту дисертації майже два десятиліття
працював старшим науковим співробітником, завідуючим відділом і кафедрою,
заступником директора з науки, директором Сибірського науково-дослідного
інституту тваринництва і в Новосибірському сільгоспінституті. Брав активну
участь у післявоєнному відновленні Сибірського тваринництва, вивчаючи
питання якісного поліпшення і підвищення продуктивності худоби,
розробляючи методи племінної роботи.
Після захисту докторської дисертації в 1951 р. О. І. Овсянніков очолив
Сибірський НДІ тваринництва, а в 1955 р. став директором Новосибірського
сільськогосподарського інституту. З 1956 р. – радник по сільському
господарству при радянському посольстві в тодішній НДР.
З 1960 р. О. І. Овсянніков працював у Всесоюзній академії
сільськогосподарських наук ім. В. І. Леніна – спочатку заступником академікасекретаря, а з 1972–1977 рр. – академіком-секретарем відділення тваринництва.
Одночасно з 1962 р. був головним редактором журналу «Сельское хозяйство за
рубежом», серії «Животноводство». У 1970 р. його обирають дійсним членом
ВАСГНІЛ.
О. І. Овсянніков багато уваги приділяв методології і методиці наукових
досліджень. За його ініціативою при особистій участі була опублікована серія
методик наукових досліджень з різних питань зоотехнічної науки. Вершиною
творчості вченого стала опублікована в 1976 р. монографія «Основи дослідної
справи в тваринництві». Очолюючи відділення тваринництва ВАСГНІЛ,
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академік О. І. Овсянніков багато сили та енергії віддавав науково-організаційній
роботі, розвитку мережі наукових установ в країні, поліпшенню праці науководослідних інститутів, впровадженню наукових досліджень у виробництво.
Академік ВАСГНІЛ О. І. Овсянников – лауреат Державної премії CРCР
(1950), нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1966).
Джерело: Вчені-селекціонери у тваринництві / УААН; наук. ред. М. В. Зубця,
В. П. Бурката. К.: Аграрна наука, 1997. С. 142-145. (Українські вчені-аграрії ХХ століття;,
кн.1).

115 років від дня народження
ДІДУСЯ Василя Івановича (1907–1984)
Вчений у галузі селекції та генетики озимої пшениці і
ячменю, доктор біологічних наук, професор
Народився 14 січня 1907 р. в с. Рокитне Рокитнянського
району Київської області в родині селян. Трудову діяльність
почав у 17 років робітником на цукровому заводі в с. Синява
Рокитнянського району, де працював до 1928 р.
У 1928–1929 рр. навчався у сільськогосподарській
профшколі с. Хохотва Київської області, де набув фаху
агроном-рільник. З 1929 по 1932 рр. навчався в Інституті селекції і
насіннєзнавства в с. Маслівка Миронівського району на Київщині за фахом
агроном-селекціонер. З 1933 по 1936 р. – аспірант Інституту генетики і селекції
АН УРСР за фахом селекціонер-генетик. Одночасно працював асистентом
сектору генетики і селекції, а з 1935 по 1938 рр. – старшим науковим
працівником на Харківській державній селекційній станції.
У 1937 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Экспериментальное
получение мутаций и спонтанная мутабильность в чистых линиях ячменя».
З 1938 по 1941 рр. – завідувач групи селекції озимої пшениці. В роки Другої
світової війни евакуйований одночасно із станцією і працював на Камишанській
та Челябінській державних селекційних станціях на керівних посадах. З 1946 р.
переведений на Харківську державну станцію завідувачем групи селекції озимої
пшениці. У 1948 р. В. І. Дідусю присвоєне вчене звання старшого наукового
співробітника.
У 1956 р. Харківську державну селекційну станцію реорганізовано в
Український науково-дослідний інститут рослинництва, селекції і генетики, де
працював завідувачем відділу селекції озимої пшениці до останніх днів життя.
У 1975 р. В. І. Дідусь захистив докторську дисертацію за сукупністю
наукових праць: «Результаты работ по мутагенезу у ячменя, селекции и
первичному семеноводству озимой пшеницы». Через рік йому присвоєно вчене
звання професора. Уже в перших працях по мутагенезу лінійних сортів у ячменю
проявився талант В. І. Дідуся як дослідника. Виконані ще в 1930-ті роки, ці праці
ввійшли у світову науку як класичні й одержали високу оцінку видатних вченихгенетиків світу.
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В. І. Дідусь є одним з найбільш авторитетних вчених у галузі
внутрішньосортового добору. Все своє життя він розробляв та удосконалював
методику індивідуального добору. Він розробив оригінальні схеми селекції
озимої пшениці із застосуванням гібридизації та індивідуального добору за
зимостійкістю, продуктивністю та стійкістю проти грибкових хвороб.
Ним самим і у співавторстві створено дев’ять сортів озимої пшениці, які
районовані і знайшли широке розповсюдження у виробництві: Лютесценс 266,
Лютесценс 238, Харківська 4, Зенітка, Харківська 63, Харківська 81,
Напівкарлик 3, Харківська 11, Харківська 90.
В. І. Дідусь створив наукову школу, підготував 7 кандидатів наук.
За видатні заслуги він нагороджений орденом Леніна, двома орденами
«Знак Пошани», медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні
1941–1945 рр.», ювілейними медалями, численними медалями ВДНГ СРСР та
ВДНГ УРСР. Помер у 1984 р.
Джерело: М. І. Єльников Дідусь Василь Іванович (1907–1984) / Єльников М. І. // Вченігенетики і селекціонери у галузі рослинництва / УААН. К.: Аграр. наука, 2000. С. 81–83
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття»; кн. 4).

110 років від дня народження
ПАСТУШЕНКА Василя Онуфрійовича (1907–1999)
Вчений у галузі зрошуваного та осушуваного
землеробства, захисту ґрунтів від ерозії, кандидат
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Народився 14 січня 1907 р. у с. Польове Барського району
Вінницької
області.
Навчався
у
Говірській
сільськогосподарській профшколі. У 1929 р. закінчив
Житомирський землевпорядний технікум, який за статусом
освіти прирівняний до вищого навчального закладу і отримав
фах «землевпорядника». З 1929 по 1933 рр. працював районним
землевпорядником III, II і І розрядів та начальником землевпорядної партії у
м. Житомир.
У 1933–1936 рр. – аспірант Всеукраїнської сільськогосподарської академії
наук (м. Харків), Українського науково-дослідного інституту меліорації, у 1937–
1939 рр. – молодший, а з 1939 до 1941 р. – старший науковий співробітник цього
ж інституту. У січні 1941 р. захистив кандидатську дисертацію з проблем
організації протиерозійної території і ґрунтозахисних сівозмін в Одеському
сільськогосподарському інституті.
У 1941 р. працює старшим науковим співробітником Українського науководослідного інституту соціалістичного землеробства. У 1941–1946 рр. перебуває
в лавах Радянської армії у званні лейтенанта. Пройшов дорогами війни від
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Перемишля до Новоросійська, від Києва до Праги. Звільнився у запас у 1946 р.
підполковником.
У 1946 р. повертається в Український науково-дослідний інститут
соціалістичного землеробства і працює в ньому спочатку старшим науковим
співробітником, згодом завідувачем лабораторії землекористування і сівозмін,
яку очолював до 1977 р.
У 1950–1962 рр. – начальник, завідувач відділу землеробства Головного
управління науки Міністерства сільського господарства УРСР. Певний період
працював в Українській академії сільськогосподарських наук, але роботи в
Українському науково-дослідному інституті землеробства, якому віддав 41 рік
праці (1937–1978), не залишав. З 1962 по 1976 рр. працює завідувачем
лабораторії сівозмін, а з 1976 по 1978 рр. – старшим науковим співробітником
Українського науково-дослідного інституту землеробства. Звання старшого
наукового співробітника йому присвоєно в 1951 р.
З початку наукової діяльності і до 1962 р. наукові дослідження вченого
спрямовані на розроблення системи боротьби з ерозією ґрунтів на еродованих
землях, яка охоплювала протиерозійну організацію території, запровадження
ґрунтозахисних сівозмін, обробітку ґрунту, ефективного використання добрив,
здійснення заходів лісомеліорації, побудову найпростіших гідротехнічних
протиерозійних споруд. З 1962 р. наукова діяльність спрямована на
фундаментальне вивчення в різних ґрунтово-кліматичних зонах України
польових сівозмін на рівнинних землях. Ним теоретично обґрунтовано роль та
розроблено наукові основи побудови сівозмін, здійснено їх класифікацію,
продуктивність і економічну ефективність, принципи чергування культур,
розроблено схеми сівозмін для різних зон України, докладено багато зусиль для
впровадження їх у сільськогосподарське виробництво. Узагальнив багаторічні
дані з проблем впровадження сівозмін на зрошуваних і осушених землях,
природних кормових угіддях і землях, що піддаються ерозії.
Розпочинаючи з 1970 р. організував координацію науково-дослідних робіт
з проблем сівозмін в Україні. Узагальнив багаторічні надбання з вивчення
сівозмін навчальними та науково-дослідними установами країни.
Створив школу наукових кадрів по землеробству в Україні, підготував
22 кандидати наук.
Ним опубліковано понад 170 наукових праць, серед яких широко відома
монографія «Сівозміни на Україні», що витримала три видання. Він є
співавтором монографії «Ерозія ґрунтів і боротьба з нею», інших колективних
монографій. Ним видано 7 брошур і рекомендацій та понад 160 статей в
журналах та збірниках.
Нагороджений двома орденами Червоної Зірки, орденом Вітчизняної війни,
орденом «Знак Пошани» і 13 медалями, а також чехословацьким орденом
«Велично Крест». Помер у 1999 р.
Джерело: Бойко П. І. Пастушенко Василь Онуфрійович (1907–1999) / П. І. Бойко //
Вчені-ґрунтознавці, агрохіміки, землероби / УААН. К. : Аграр. наука, 2003. С. 280–281
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 8).
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135 років від дня народження
ЄРЕМЕЄВА Івана Максимовича (1887–1957)
Вчений у галузі селекції, доктор сільськогосподарських
наук, професор
Народився 19 січня 1887 р. у м. Ромень Полтавської
губернії (нині м. Ромни Сумської області). Закінчив реальне
училище в м. Курськ. У 1904 р. вступив до хімічного
відділення Харківського технологічного інституту. Через
політичні переслідування його відрахували з інституту, і в
1907 р. переїхав до Франції і вступив до Агрономічного
інституту в м. Нанс.
Брав участь у Першій світовій війні як санітар польового шпиталю
сербських військ.
Повернувшись на батьківщину, в 1916 р. обійняв посаду помічника
директора Іванівської селекційної дослідної станції у м. Охтирка (нині Сумська
область). У травні 1917 р. Тимчасовий Уряд затвердив І.М. Єремеєва старшим
спеціалістом Департаменту Землеробства і відрядив його на Миронівську
дослідну станцію для ведення селекції озимої пшениці та вівса.
І.М. Єремеєв є основним автором всесвітньо відомого сорту озимої пшениці
Українка 0246 (50 % авторства), інші 50 % належать Л.І. Ковалевському і
В.Є. Жолткевичу. Він написав монографічний нарис «Озимая пшеница
«Украинка» 0246 Мироновской станции». Новий сорт Еритроспермум 0246
отримав офіційне визнання і назву «Українка 0246» у 1923 році. Тоді ж
Єремеєвим було передано ще три сорти озимої пшениці – Ювілейна № 103
(районований у 1929 р.), Миронівська 095 та Миронівська №х. Але вони
поступались Українці за врожаєм та якістю зерна.
У 1927 р. Наркомат землеробства України визнав сорт Українка 0246
стандартом озимої пшениці. Тоді ж Українка 0246 як «рекордист» серед пшениць
вперше експонувалась за рубежем – на Всесвітньому ярмарку в м. Лейпциг
(Німеччина). Українку було визнано міжнародним стандартом для сильних
пшениць. Площі посіву сорту становили 7 мільйонів гектарів, урожайність – 30
ц/га, тоді як до Українки найвищий ужинок ледь сягав 18 ц/га.
Велика заслуга І.М. Єремеєва в тому, що своєю вмілою і чіткою роботою
він остаточно виявив майбутню Українку як невибагливий до умов
вирощування, високоврожайний і стійкий сорт, прискорив розмноження цінного
сорту в тяжкий період розрухи, який переживала вся країна, а також оформив
передачу його на державне сортовипробування.
Учений-селекціонер І.М. Єремеєв відомий також як талановитий педагог,
викладач курсу «селекція пшениці». Так, з 1922 р. завідувач селекційного відділу
Миронівської станції І.М. Єремеєв без відриву від наукової роботи читає курс
лекцій з селекції пшениці у Сільськогосподарському технікумі (згодом Інститут
селекції та насінництва імені К.А. Тимірязєва), відкритому 1920 року в с.
Маслівка, що неподалік від Миронівської дослідної станції. Серед учнів І.М.
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Єремеєва був і студент Василь Ремесло (у 1924–1928 рр.), в майбутньому
всесвітньо відомий селекціонер озимої пшениці, академік.
З 1929 р. обирає викладацьку діяльність і переходить до Маслівського
Інституту селекції та насінництва ім. К.А. Тимірязєва на посаду завідувача
кафедри селекції та насінництва.
У 1931–1933 рр. завідував відділом селекції зернових і бобових культур та
трав Українського НДІ цукрової промисловості Всеукраїнської академії
аграрних наук у Києві.
Наприкінці 1934 р. Єремеєв переїхав під Ленінград, на Центральну (згодом
Пушкінську) дослідну станцію Всесоюзного інституту рослинництва, де його
призначають заступником директора станції з науки та завідувачем відділу
пшениці. Розпочався новий плідний період у його науковій діяльності. Поряд з
дослідно-селекційною роботою І.М. Єремеєв працює у співавторстві над
написанням двох статей «Современное состояние учения о чистых линиях» та
«Внутривидовая гибридизация», що увійшли до виданого в 1935 р. першого тому
двохтомника «Теоретические основы селекции». Цією колективною працею її
редактор М.І. Вавилов підвів під селекційну справу наукову основу.
У 1936 р. І.М. Єремеєву без захисту дисертації був присвоєний науковий
ступінь доктора сільськогосподарських наук.
У 1939 р. Єремеєв був учасником Всесоюзної сільськогосподарської
виставки в Москві за тематикою «Зерно», експонував свій знаменитий сорт
Українка 0246, за який був нагороджений золотою медаллю Виставки.
Під час німецької окупації І. М. Єремеєва призначають заступником
директора з наукової роботи та завідувачем відділу пшениці Сєвєродвінської
державної селекційної станції біля міста Котлас Архангельської області.
У вересні 1944 р. І.М. Єремеєв повернувся на Ленінградську дослідну
станцію, де до березня 1945 р. обіймав посаду заступника директора з науки. З
1945 р. І.М. Єремеєв працює на посаді завідувача кафедри селекції та
насінництва Білоцерківського сільськогосподарського інституту.
У 1951–1955 рр. І.М. Єремеєв очолював кафедру рослинництва і селекції
Уманського сільськогосподарського інституту і до останніх днів життя (1957)
був професором цієї кафедри. Він продовжив наукові дослідження, залучаючи
до них студентів.
Помер І.М. Єремеєв 2 лютого 1957 р. Похований на Софіївському цвинтарі
в Умані.
Інформацію отримано з Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН

104

90 років від дня народження
КЛОЧКА Петра Володимировича (1932–2009)
Вчений в галузі садівництва,
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент,
Лауреат
премії
НАН
ім. Л.П. Симиренка

України

Народився 19 січня 1932 р. у с. Карпилівка,
Срібнянський р-н, Чернігівська обл. (нині Прилуцький р-н,
Чернігівська обл.).
У 1951–1956 рр. – студент плодоовочевого факультету
Львівського сільськогосподарського інституту (нині Львівський національний
аграрний університет, м. Дубляни, Львівська обл.); 1956 р. – агроном колгоспу
імені Толбухіна (с. Білозірка, Лановецький р-н, Тернопільська обл.); 1956–
1962 рр. – старший лаборант кафедри плодоовочівництва Львівського
сільськогосподарського інституту (м. Дубляни, Львівська обл.); 1962–1965 рр. –
аспірант при Українському науково-дослідному інституті садівництва (нині
Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України, м. Київ);
1965–1969 рр. – в.о. старшого наукового співробітника відділу агротехніки,
заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу агротехніки Львівської
дослідної станції садівництва; 1969–1972 рр. – старший науковий співробітник
відділу агротехніки Мелітопольської дослідної станції садівництва, яка у 1972 р.
реорганізована в Український науково-дослідний інститут зрошуваного
садівництва, у 1992 р. перейменовано в Інститут зрошуваного садівництва
Української академії аграрних наук (нині Мелітопольська дослідна станція
садівництва ім. М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії
аграрних наук України, м. Мелітополь); 1972–1980 рр. – завідувач відділу
агротехніки, заступник директора з наукової роботи Українського науководослідного інституту зрошуваного садівництва (нині Мелітопольська дослідна
станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН, м. Мелітополь); 1980–
1987 рр. – заступник генерального директора з наукової роботи Південного
науково-виробничого плодорозсадницького об’єднання Українського науководослідного інституту зрошуваного садівництва; 1987–1995 рр. – завідувач
лабораторії зерняткових культур, провідний науковий співробітник відділу
агротехніки Українського науково-дослідного інституту зрошуваного
садівництва; 1995–1999 рр. – доцент кафедри рослинництва та садівництва
Таврійської державної агротехнічної академії (нині Таврійський державний
агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь); 1999–
2004 рр. – головний інженер проекту багаторічних плодових насаджень ТОВ
«Техносервіс» (м. Мелітополь).
У 1965 р. – захистив кандидатську дисертацію «Особенности агротехники
уплотнения плодоносящих садов УССР» (Українська сільськогосподарська
академія, нині Національний університет біоресурсів і природокористування
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України, м. Київ). У 1980 р. – присвоєно вчене звання старшого наукового
співробітника за спеціальністю «плодівництво».
Наукові інтереси охоплюють агротехнічні проблеми інтенсивного
садівництва і, зокрема, щодо вдосконалення існуючих та розробку нових
конструкцій насаджень зерняткових культур, що включають питання
формування крони, обрізки та щільності садіння дерев різних по силі росту
сорто-підщепних комбінацій.
Є автором і співавтором понад 100 наукових праць, в тому числі шести
монографій. Нагороджений ювілейною медаллю «50 років перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» (1995), двома срібними медалями ВДНГ СРСР
(1977, 1985) та двома дипломами II (1988) і III ступенів (1982) ВДНГ УРСР.
Лауреат премії НАН України імені Л.П.Симиренка за роботу у співавторстві з
В.І. Сеніним «Технологія вирощування плодів в інтенсивних насадженнях
яблуні при зрошенні на Півдні України» (1995).
Помер 13 вересня 2009 р., м. Мелітополь.
Інформацію отримано з МДСС імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН

165 років від дня народження
ДУБРОВСЬКОГО Павла Михайловича (1857 - 1916)
Прогресивний фахівець у дослідженнях сільського
господарства та втілення новітніх технологій
Народився 28 (14) січня 1857 р. у с. Гамаліївка
Глухівського повіту Чернігівської губернії у родині
священика. Батько – Михайло Дубровський, був
настоятелем
Харлампієвського
Гамалієвського
монастиря.
Павло Дубровський перші дві освіти отримав у
Стародубському духовному училищі та Чернігівській
духовній семінарії.
У 1877 р.оці, у віці 20 років, Павло Михайлович вступив до Московської
Петровської землеробської і лісової академії на відділення лісівництва. Будучи
студентом, він працював бібліотекарем українського студентського гуртка.
Петровська академія надавала ґрунтовні знання, тому закінчивши у травні
1881 року 4-й курс академії відділу «Лісівництво» з правом отримання ступеня
кандидата, П.М. Дубровський вирішив удосконалювати знання і подав прохання
навчатися на сільськогосподарське відділення. На Засіданні Ради Академії
клопотання Дубровського було задовільнено.
Ще у роки навчання в академії Павло Михайлович долучається до
революційного руху. З 1880 року він знаходився під наглядом поліції «через
політичну неблагонадійність і революційно-націоналістичні погляди», та це не
завадило його навчанню і не похитнуло національної спрямованості. Лише 12
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березня 1902 р. із Павла Михайловича згідно з циркуляром Департаменту поліції
нагляд було знято. У 1882 р. отримав диплом із правом здобуття ступенів
кандидата лісівництва і кандидата сільського господарства і правом бути
затвердженим на державній службі у чині Х-класу Петровського табелю рангів
(колезький секретар).
Незважаючи на політичні погляди та оцінивши активний і цілеспрямований
характер Дубровського, йому до агрономічних завдань додали ще й
адміністративні, а саме: створення, відкриття та керівництво спеціалізованою
школою з ведення сільського господарства. Перший випуск випускників школи
відбувся у 1887 році.
У 1887 році Дубровський переходить на службу до Тамбовської губернії
для налагодження роботи сільського господарства. За завданням місцевої
губернської земської управи він протягом двох років обстежував приватні
господарства чотирьох повітів. Досвід, який отримав Павло Михайлович, дав
змогу побачити і зрозуміти агрономічні питання та проблеми, визначити власні
шляхи втілення агрономічної науки та побачити реальний стан сільського
господарства різних регіонів.
У 1889 році Павла Михайловича запрошують на посаду губернського
агронома Полтавщини, де він працював протягом 17 років та став одним із його
генеруючих організаторів. Крім того, обіймав керівні посади віце-президента
Полтавського товариства сільського господарства (1901–1906) та Члена
правління Полтавського товариства землеробських колоній і ремісничих
притулків (1902–1906).
Завдяки всебічному розвитку та далекоглядності Павло Дубровський
організовує повітові зустрічі з власниками маєтків, землеробами та селянами. За
його ініціативи у 1895 році була відкрита школа садівництва і городництва ІІ-го
розряду у Полтаві та відкрито ряд метеорологічних станцій в губернії. Крім того
втілюються новітні технології, досліджуються нові схеми вирощення
сільськогосподарських культур, у господарствах починають вводити
обов’язкове використання сівозмін, вивчаються питання винищення бур’янів та
розробляються технології відгодівлі свиней тощо. Саме Дубровський сприяє
лісовому та парковому розведенню, розвитку бджільництва та впровадженню
шовківництва, ініціює заснування у Полтаві громадської сільськогосподарської
бібліотеки (нині ОНУБ ім. І.Котляревського) та організовує виставки, семінари,
з’їзди.
Великою заслугою Павла Михайловича є заснування журналу
«Хуторянин», що виходив у Полтаві в 1896 – 1917 рр.
Суспільство
намагалося
виявити
губернському
агроному
П.М.Дубровському повагу, високо оцінивши його заслуги. Він був Почесним
членом Лохвицького товариства сільських господарів (1895) та
Костянтиноградського сільськогосподарського товариства (1900), а також
отримав подяку від імені земства Полтавського повіту (1891).
У 1906 р. П.М. Дубровського направляють директором до Уманського
училища садівництва і землеробства, але, «… отличался крайне свободным
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направлением и не стеснялся суждений о правительстве. …как сторонник
культурной автономии Украины, снят с должности.» Тому у 1908 р. він був
переведений до Петербургу.
З 1908 р. до останніх днів свого життя П.М. Дубровський проживав у
Петербурзі, де погодився очолити керівництво щомісячним журналом «Сельское
хозяйство и Лесоводство», який перебував у стані занепаду, зумів відновити його
видання. Помер 30 листопада 1916 р.
Інформацію отримано з Уманського національного університету садівництва

ЛЮТИЙ
90 років від дня народження
НАЗАРЕНКА Івана Івановича (1932–2007)
Відомий в Україні вчений в галузі ґрунтознавства та
меліорації ґрунтів, доктор сільськогосподарських наук,
професор
Народився 2 лютого 1932 р. у с. Колядинці
Липоводолинського району Сумської області.
Закінчив Харківський сільськогосподарський інститут
ім. В.В. Докучаєва (1956) за спеціальністю вченого агронома.
Працював старшим техніком, молодшим науковим
співробітником Українського НДІ ґрунтознавства (1956–1959), асистентом,
доцентом,
професором
кафедри
землеробства
Харківського
сільськогосподарського інституту (1959–1985), завідувачем кафедри загального
землеробства Кам’янець-Подільського СГІ (1985–1988). Із 1988 р. – завідувач
кафедри ґрунтознавства та агрохімії Чернівецького державного університету. У
1964 р.
захистив
кандидатську
дисертацію
за
спеціальністю
«агроґрунтознавство», а в 1981 р. – докторську за спеціальністю «агрофізика і
агроґрунтознавство». У 1965 р. йому присвоєно вчене звання доцента, у 1985 р.
– професора.
За 44 роки наукової діяльності І.І. Назаренко з’ясовував особливості
генезису бурувато-підзолистих глейових ґрунтів Передкарпаття і їхні еволюції
під впливом використання. процесі дослідження він установив закономірності
культурного ґрунтотворного процесу в них і на цій основі теоретично
обґрунтував фітогеохімічну концепцію підвищення родючості ґрунтів і розробив
практичний метод їхнього окультурювання.
Важливими його досягненнями є обґрунтування науково-практичного
напряму енергоощадної системи обробітку чорнозему під картоплю й озиму
пшеницю з використанням знарядь з активними робочими органами,
установлення залежності вмісту важких металів (свинцю, кадмію, міді, нікелю,
хрому, цинку) від еродованості і властивостей ґрунтів Західного Лісостепу
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України та створення регресивних моделей для прогнозування вмісту їх у
ґрунтах.
Опублікував 154 наукові праці. Під керівництвом ученого підготовлено 17
кандидатів наук. Був членом наукової ради АН СРСР з проблем ґрунтознавства
та меліорації ґрунтів (1982–1991), членом кількох спеціалізованих рад із захисту
докторських та кандидатських дисертацій при Кам’янець-Подільському
сільськогосподарському інституті, «агрофізика та агроґрунтознавство» при
Українському інституті інженерів водного господарства (м. Рівне).
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва

110 років від дня народження
ДЕЛЕМЕНЧУКА Миколи Ілліча (1912–1980)
Вчений у галузі агрономії, агрохімії,
біохімії та фізіології рослин,
кандидат сільськогосподарських наук
Народився
4
лютого
1912 р.
в
с. Крутеньке
Голованівського району Кіровоградської області.
У 1932 р. закінчив Уманську агропрофшколу, працював
старшим агрономом МТС в Алма-Атинській області.
У
1932–1937 рр.
студент
Харківського
сільськогосподарського інституту, після закінчення якого деякий час працював
агрономом групи ґрунтообробних знарядь Українського науково-дослідного
інституту механізації і електрифікації. У 1938–1940 рр. – аспірант у професора
М. А. Єгорова при кафедрі агрохімії Харківського сільськогосподарського
інституту.
Із серпня 1941 р. по лютий 1946 р. М. І. Делеменчук перебував у діючій
армії на фронті. Після демобілізації працював завідувачем лабораторії біохімії та
фізіології рослин Уманського селекційного пункту ВНІЦ, а з вересня 1947 р. –
асистентом,
а
потім
доцентом
кафедри
агрохімії
Уманського
сільськогосподарського інституту. У 1947 р. захистив кандидатську дисертацію
на тему: «До вивчення причин негативного впливу суперфосфату на ріст і
розвиток еспарцету». У 1948–1979 рр. М. І. Делеменчук завідує кафедрою
агрохімії, а з березня 1952 р. по травень 1967 р. працює ректором Уманського
сільськогосподарського інституту. У співдружності з Північнодонецьким
хімкомбінатом
досліджував
дію
хлористого
амонію,
карбамідноформальдегідних добрив та вуглеаміакатів на ґрунт і рослини. На основі його
досліджень розширено виробництво цих добрив на Північнодонецькому
хімкомбінаті. Помер у 1980 р.
Джерело: Недвига М. Н. Делеменчук Микола Ілліч (1912–1980) / М. Н. Недвига // Вченіґрунтознавці, агрохіміки, землероби / УААН. К. : Аграр. наука, 2003. С. 185–186
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 8).
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85 років від дня народження

БОБРА Анатолія Федоровича (1937–2014)
Вчений у галузі селекції, генетики та насінництва,
доктор біологічних наук, професор
Народився 10 лютого 1937 р. у с. Діброва Чемеровецького
району Хмельницької області. У1959 р. закінчив агрономічний
факультет Кам’янець-Подільського сільськогосподарського
інституту (Подільська державна аграрно-технічна академія).
Наукову діяльність розпочав у відділі селекції
Хмельницької обласної сільськогосподарської дослідної станції в 1959 р.
старшим науковим співробітником. З 1961 р. навчався і працював в Інституті
землеробства УААН, спочатку в аспірантурі (1961–1964 рр.), потім – молодшим,
старшим науковим співробітником у відділі селекції (1964–1975 рр.), де вів
селекційну роботу з гречкою. З 1975 р. – завідувач відділу генетики і селекції
кормових культур, а з 2003 р. – головний науковий співробітник цього ж відділу.
Здійснював генетичні дослідження і селекційну роботу з люцерною.
У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію «Біологічне значення
гетеростилії гречки і використання її в селекції та насінництві», у 1989 р. –
докторську дисертацію «Генетика систем розмноження і селекція на підвищення
насіннєвої продуктивності гречки і люцерни», отримавши вчене звання доктора
біологічних наук за спеціальностями «генетика та селекція й насінництво».
Звання професора за спеціальністю «генетика» присвоєно в 1995 р. Упродовж
1995–1998 рр. працював за сумісництвом професором кафедри генетики,
селекції і насінництва в Національному аграрному університеті.
Головним науковим здобутком його роботи є розроблене нове положення
про генетичну природу контролю типу розмноження самонесумісних видів на
прикладі гречки і люцерни. Показано, що контроль перехресного запилення –
запліднення здійснюється, принаймні, трьома генетичними системами, які
контролюють шляхи перенесення пилку, власне самонесумісності приимочки
маточки до свого пилку і виживання самозапилених насінних зачатків. Під його
керівництвом розроблені нові напрями і методи селекції інших кормових
культур, що обумовили створення нових сортів – пажитнице-кострицевих
гібридів Ярослав гібридний, Мирослав, Київський і Святошинський; конюшини
лучної Дарунок, Кумач, Маруся і Поліс; кормових буряків Донор, Панфильська
однонасінна, гібрид Селена.
А. Ф. Бобер опублікував понад 70 наукових праць, підготував 8 кандидатів
наук. З 1994 р. був членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій в
Інституті землеробства УААН.
А. Ф. Бобер був членом секції «Селекція люцерни» ЄУКАРПІЯ і членом
Північноамериканської постійно діючої конференції щодо поліпшення люцерни.
Його селекційні досягнення відзначено чотирма медалями ВДНГ СРСР. У
2000 р. за багаторічну продуктивну роботу його нагороджено орденом «За
заслуги» III ступеня.
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Помер у 2014 р.
Джерело: А. Ф. Бобер / Імена України. Бібліографічний щорічник. К.: Фенікс. 1999.
С. 42 ; А. Ф. Бобер / Імена України. Бібліографічний щорічник. К.: Фенікс. 2001. С. 53 ; Бобер
Анатолій Федорович // Золотий фонд ННЦ «Інститут землеробства УААН»: довідковобібліографічне видання. К.: ЕКМО. 2006. С. 24–26.

115 років від дня народження
РЕМЕСЛА Василя Миколайовича (1907–1983)
Вчений
у
галузі
селекції,
доктор
сільськогосподарських наук професор, академік АН СРСР
та
ВАСГНІЛ,
член-кореспондент
Академії
сільськогосподарських наук Німецької Демократичної
Республіки, Заслужений діяч науки УРСР
Народився 10 лютого 1907 р. в с. Теплівка
Пирятинського району на Полтавщині. У 1924 р. закінчив
Лубенську професійну селянсько-господарську школу
(м. Лубни Полтавської області), у 1928 р. – Маслівський Інститут селекції і
насінництва ім. К.А. Тимірязєва на Київщині. Працював агрономом-насінником
у Запорізькій та Кіровоградській областях (1928–1929).
Наукову роботу почав на Дербентському опорному пункті ВІР (1930–1931).
У1931–1933 рр. займався впровадженням у виробництво нових сортів різних
культур у Союзнасінупр Наркомзему СРСР (м. Москва). У 1933–1938 рр.
працював старшим науковим співробітником відділу селекції на Новоуренській
(нині Ульяновській) селекційно-дослідній станції. Самостійну роботу з селекції
озимої пшениці В.М. Ремесло розпочав на Північно-Донецькій державній
селекційній станції (Ростовська область), де він обіймав посади заступника
директора з наукової частини та директора станції. Після війни знову повернувся
на Північно-Донецьку станцію, де працював до березня 1948 р. заступником
директора з наукової роботи.
З 1948 р. В.М. Ремесло пов’язав усе своє подальше життя з Миронівською
селекційно-дослідною станцією. До 1964 р. був заступником директора з
наукової частини та завідувачем відділу селекції і насінництва зернових культур.
У 1964 р. призначений директором станції. З 1968 р. до останніх днів свого життя
(4 вересня 1983) В.М. Ремесло – директор і завідувач відділу селекції озимої
пшениці організованого на базі селекційної станції Миронівського ордена
Леніна науково-дослідного інституту селекції і насінництва пшениці.
Навчання в аспірантурі продовжив у Всесоюзному селекційно-генетичному
інституті (нині Селекційно-генетичний інститут – Національний центр
насіннєзнавства та сортовивчення НААН, м. Одеса). У 1956 р. захистив
дисертацію кандидата сільськогосподарських наук на тему «Направленное
изменение яровой пшеницы в озимую в целях селекции».
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У 1957 р. на державне сортовипробування був переданий сорт-первісток
Василя Миколайовича – Миронівська 264. Справжнім шедевром світової
селекції вважають його наступний сорт – озиму пшеницю Миронівська 808. За
створення і впровадження у виробництво нових сортів озимої пшениці
В.М. Ремеслу присуджено Ленінську премію (1963).
У 1964 р. за творчі наукові досягнення і практичні здобутки В.М. Ремеслу
рішенням Вищої атестаційної комісії без захисту дисертації було
присудженонауковий ступінь доктора сільськогосподарських наук, його
обирають
дійсним
членом
(академіком)
Всесоюзної
академії
сільськогосподарських наук імені Леніна (ВАСГНІЛ). За досягнення у селекції
отримав почесне звання «Заслужений діяч науки УРСР» (1967).
У 1976 р. за створення і впровадження високопродуктивних інтенсивних
сортів озимої пшениці (Миронівська 808, Іллічівка, Миронівська ювілейна)
В.М. Ремеслу присуджено премію ім. В.Я. Юр’єва АН УРСР і Національну
премію Німецької Демократичної Республіки І ступеня.
За розробку та впровадження у виробництво сортової агротехніки озимої
пшениці миронівських сортів директор інституту В.М. Ремесло та завідувач
відділу агротехніки В.Ф. Сайко у 1977 р. отримали Державну премію УРСР у
галузі науки і техніки. У 1979 р. за створення сортів озимої пшениці
інтенсивного типу академіку В.М. Ремеслу присуджено Державну премію СРСР.
Він був ініціатором і організатором співробітництва з ученими НДР і
Чехословацької Соціалістичної Республіки. З діловими візитами В.М. Ремесло
неодноразово відвідував НДР, Чехословаччину, Угорщину, Румунію, Болгарію,
Польщу, Югославію, а також Англію, Францію, Італію.
У 1974 р. В.М. Ремесло обраний дійсним членом-академіком АН СРСР та
членом-кореспондентом Академії сільськогосподарських наук НДР. Він був
почесним доктором Карлового університету (Чехословаччина). У 1979 р.
присвоєно вчене звання професора зі спеціальності «селекція і насінництво».
Загальний творчий доробок В.М. Ремесла становить 40 сортів зернових
колосових культур, у тому числі 19 районованих, з них 15 сортів пшениці озимої,
2 – ярої, 1 сорт озимого ячменю та 1 сорт озимого тритикале. Має 2 авторських
свідоцтва на винаходи. Високоінтенсивні сорти озимої пшениці видатного
вченого, розробки теоретичних основ і методів ведення селекційного процесу
належать до надбань світової селекційної науки. В.М. Ремесла по праву
вважають одним із творців «зеленої революції».
Академік В.М. Ремесло – автор близько 500 наукових праць (одноосібно та
у співавторстві), в тому числі шести широковідомих монографій. За його
науковою редакцією опубліковано близько 20 книг. Він був членом редколегій
центральних
наукових
журналів
«Селекция
и
семеноводство»,
«Сельскохозяйственная биология» (Москва), «Вісник сільськогосподарської
науки» (Київ), щорічного видання «Научные труды ВАСХНИЛ» (Москва),
головним редактором щорічного збірника наукових праць Миронівського
інституту.
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За видатні заслуги у розвитку сільськогосподарської науки В.М. Ремесло
двічі нагороджений Золотою Зіркою Героя Соціалістичної Праці (1966, 1977),
чотирма орденами Леніна, орденами Жовтневої Революції, Трудового Червоного
Прапора, «Знак Пошани», 6 медалями за трудові заслуги, 12 настільними та
пам’ятними медалями СРСР, 10 медалями ВДНГ СРСР, а також 13 орденами і
медалями іноземних держав, зокрема Орденом Праці ЧССР (1971), Орденом
Відродження Польщі (1972), орденом «Зірка Дружби народів» Німецької
Демократичної Республіки (1974), Орденом Прапора І ступеня Угорської
Народної Республіки (1975).
В.М. Ремесло обирався депутатом Верховної Ради УРСР (1967–1983). Був
заступником Голови Верховної Ради УРСР (1971).
Помер В.М. Ремесло 4 вересня 1983 р. Похований на Центральній алеї
Байкового цвинтаря (м. Київ). З 1984 р. Миронівський інститут пшениці носить
ім’я В.М. Ремесла.
Інформацію отримано з Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН

120 років від дня народження

ЗАЙЦЯ Василя Корнійовича (1902–1990)
Вчений у галузі помології та селекції плодово-ягідних
насаджень, доктор сільськогосподарських наук, професор
Народився 15 лютого 1902 р. у с. Холодівка
Тульчинського району Вінницької області.
Науковець і педагог, відомий помолог і селекціонер.
Доктор сільськогосподарських наук (1961), тема докторської
дисертації: «Основні питання помології яблуні».
Закінчив Уманський сільськогосподарський інститут,
факультет плодівництва (1925), потім Харківський інститут
народної освіти, факультет мови і літератури (1930), аспірантуру при науководослідному інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка (1932).
Творчу діяльність починав як літератор, співробітничав у літературних
журналах. З 1934 р. почав займатися науковою роботою із садівництва. У 1934–
1935 рр. працював на Кримській зональній плодово-ягідній станції. У 1935–
1938 рр. – науково-дослідна робота із садівництва на Орловському плодовоягідному опорному пункті (нині Всеросійський науково-дослідний інститут
селекції плодових культур). У 1938–1965 рр. працював у Всесоюзному науководослідному інституті садівництва ім. І. В. Мічуріна (м. Мічурінськ), де з 1956 р.
до 1965 р. очолював відділ селекції.
У 1965 р. повернувся в Україну. В 1965–1967 рр. працював в Українському
науково-дослідному інституті садівництва. З 1967 р. займався науковопедагогічною діяльністю в Українській сільськогосподарській академії на посаді
професора кафедри плодоовочівництва.
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Під його науково- їх районування, а також низку робіт із практичного
садівництва.
Під його науковим керівництвом підготовлено 2 докторів і 10 кандидатів
наук. За досягнення у методичним керівництвом розроблено програми та
методики і виконано цикл досліджень із селекції та сортовивчення плодових і
ягідних насаджень, здійснено сортове дослідницькій науково-педагогічній
діяльності нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора і медалями.
Автор понад 60 наукових праць.
Помер 5 лютого 1990 р. у Києві, похований на Байковому цвинтарі.
Джерело: Гапоненко Б. К. Заєць Василь Корнійович (1902–1990) / Б. К. Гапоненко //
Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва / УААН. К.: Аграр. наука, 2000. С. 96–98
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 4).

115 років від дня народження

МОЖЕЙКА Олексія Михайловича (1902–1986)
Вчений-ґрунтознавець, агроном,
дослідник зрошуваного землеробства,
доктор сільськогосподарських наук, професор
Народився 22 лютого 1902 р. в м. Мінську (Білорусь).
Навчався в реальному училищі, яке закінчив у 1929 р. Після
навчання на підготовчих курсах вступив до Білоруського
сільськогосподарського інституту, з якого перевівся у
Харківський
сільськогосподарський
інститут
ім. В. В. Докучаєва (нині Державний аграрний університет). Працював
агрономом Дубов’язівського цукрового заводу Сумської області, а потім –
лаборантом кафедри ґрунтознавства Харківського сільськогосподарського
інституту, де з 1931 р. був асистентом кафедри ґрунтознавства, а з 1937 р. –
доцентом.
Тематикою досліджень О. М. Можейка в аспірантурі та упродовж більшої
половини життя було дослідження генезису і розроблення методів підвищення
родючості солонцюватих ґрунтів України. Перші польові досліди щодо їх
меліорації закладено на Херсонщині у 1928 р., а з 1934 р. він починає
дослідження солонцюватих комплексів Середньої Наддніпрянщини в
Полтавській області, які тривали понад 30 років (до 1969 р.). На підставі цих
досліджень підготовлено й успішно захищено кандидатську дисертацію на тему:
«Хлорування як метод боротьби с корковими карбонатними солонцями
Середнього Придніпров’я» (1940 р.) та докторську дисертацію на тему:
«Солонцеві ґрунти південної частини Середнього Придніпров’я і їх культурне
освоєння» (1964 р.).
За важливістю та глибиною розроблення теоретичних і практичних завдань
наукові праці О. М. Можейка стоять поряд з працями видатних вченихґрунтознавців:
І. М. Антипова-Каратаєва,
В. А. Ковди,
Г. С. Гриня,
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М. В. Орловського, Г. М. Самбура та ін., які продовжували розвивати ідеї
академіків К. К. Гедройца та О. Н. Соколовського.
Дослідження О. М. Можейка істотно доповнюють вчення К. К. Гедройца
про солонцевий ґрунтотворний процес. Він довів, що ілювіальний горизонт
солонцевих ґрунтів Середньої Наддніпрянщини утворюється не тільки під
впливом ввібраного натрію, але й під дією глейового процесу, який сприяє
нагромадженню мулуватих фракцій ґрунту. Розкрив природу комплексності
солонцевих ґрунтів Середньої Наддніпрянщини та показав негативну роль
ввібраного натрію на рослини.
О. М. Можейко був першим вченим, який запропонував для поліпшення
фізичних та фізико-хімічних властивостей солонцюватих ґрунтів застосовувати
хлористий кальцій та плантажну оранку.
Упродовж 12 років очолював деканат агрономічного факультету
Харківського сільськогосподарського інституту, 2 роки був деканом заочного
факультету, а з 1953 по 1974 рр. – завідувач кафедри загального та зрошуваного
землеробства.
Депутат районної ради, член товариства ґрунтознавців, Менделєєвського
хімічного товариства.
Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, двома орденами
«Знак Пошани», медалями.
Помер 24 квітня 1986 р. у Харкові.
Джерело: Заяц О. М. Можейко Олексій Михайлович (1902–1986) / О. М. Заяц,
Н. А. Казюта // Вчені-ґрунтознавці, агрохіміки, землероби / УААН. К. : Аграр. наука, 2003.
С. 100–102 (Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 8).

80 років від дня народження
ЛАНОВСЬКОЇ Марії Гаврилівни (1942 – 2007)
Вчена в галузі тваринництва, професор
Народилася
23
лютого
1942 р.
с. Осіївка
Бершадського району Вінницької області.
Закінчивши середню школу, працювала дояркою,
обліковцем, а потім – об117ліковцем молочнотоварної
ферми у місцевому колгоспі с. Осіївки.
Протягом 1965–1970 рр. навчалася на зоотехнічному
факультеті Білоцерківського СГІ; 1970–1971 рр. працювала зоотехніком
колгоспу, а потім зоотехніком Бершадського управління сільського
господарства; 1972 р. – старший науковий співробітник кафедри великої рогатої
худоби Білоцерківського СГІ.
У 1972–1975 рр. – аспірант цієї кафедри. Закінчивши аспірантуру і до
1979 р. завідувала лабораторією племінної справи Кіровоградської обласної
дослідної станції тваринництва. Захистила кандидатську дисертацію у 1978 р.
115

З 1979 р. працювала в Уманському СГІ старшим викладачем кафедри
тваринництва; у 1987 р. очолила кафедру тваринництва. На цей період на кафедрі
тваринництва розгортається педагогічна, навчально-методична, наукова й
видавнича діяльність. Зміцнюється матеріально-технічна база, налагоджується
навчально-виробнича практика студентів на базі тваринницького комплексу
навчально-дослідного господарства «Родниківка». Багато видається навчальнометодичних розробок з курсу «Технологія виробництва продукції
тваринництва», підручник «Тваринництво», навчальний посібник «Практикум з
бджільництва», у навчальному процесі упроваджують інноваційні технології,
зокрема, модульно-рейтингову систему організації самостійної роботи
студентів.
У 1995 р. присвоєне звання професора кафедри тваринництва.
М.Г. Лановська – автор і співавтор понад 100 наукових праць, зокрема трьох
підручників, навчального посібника та 20 методичних розробок.
Нагороджено знаком Мінагрополітики України «Відмінник аграрної освіти
і науки III ступеня», багатьма почесними грамотами.
Померла Марія Гаврилівна Лановська 1 квітня 2007 року.
Інформацію отримано з Уманського національного університету садівництва

80 років від дня народження
РОМА́НОВА Андрія Олексійовича (1922–2013)
Відомий учений в галузі садівництва,
кандидат сільськогосподарських наук,
лауреат премії НАН України ім. Л.П. Симиренка
Народився 23 лютого 1922 р. в с. Заболотне нинішньої
Гомельської області (Білорусь).
У 1942 р. закінчив авіаційно-технічну школу і до 1943 р.
проходив службу в Червоній Армії. Учасник Великої
Вітчизняної війни. У 1947 р. – закінчив Уманський СГІ (тепер
Уманський національний університет садівництва), з 1948 р. – агроном-садовод
Верхняцької селекційної станції (Черкаська область), науковий співробітник
Турської дослідної станції (Гомельська область, Білорусь).
З 1949 р. – аспірант, молодший, потім старший науковий співробітник, з
1978 р. – завідуючий відділом агротехніки Українського НДІ садівництва (нині
Інститут садівництва НААН України).
У 1960 р. у м. Києві захистив дисертаційну роботу за темою
«Экспериментальные исследования стадии яровизации у древесных растений».
Основний напрям досліджень: питання виробництва високоякісного
садивного матеріалу плодових культур. Андрій Олексійович визначив строки
стратифікації насіння плодових, розробив елементи технології вирощування
підщеп у шкілці сіянців, визначив густоту їх садіння в полях розсадника,
розробив способи формування крони та створення маточних насаджень
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клонових підщеп яблуні і груші, удосконалив способи формування навкісної
пальмети в саду та догляду за насадженнями яблуні і груші.
Автор і співавтор понад 70 наукових праць, в тому числі книг «Яблуня»,
«Довідник садовода», «Колективні і присадибні сади» та ін. Свої знання учений
систематично передавав садоводам республіки на семінарах, лекціях, під час
виїздів безпосередньо в господарства.
Лауреат премії НАН України ім. Л.П. Симиренка (разом з Соловйовою
М.О.) за цикл робіт "Основні аспекти зимостійкості плодових і ягідних культур
і заходи по забезпеченню високої їх продуктивності" (1986).
Нагороджений грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Бойові заслуги
відзначені медалями «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні
1941–1945 рр.», «20-років Перемоги над Німеччиною».
Помер 27 грудня 2013 р., похований в с. Новосілки Києво-Святошинського
району Київської області.
Джерело: Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи. І.К.Омельченко,
І.В.Гриник. К.: "Преса України", Інститут садівництва НААН, 2012.

140 років від дня народження

НЕСТЕРВОДСЬКОГО Василя Антоновича (1882-1977)
Вчений у галузі тваринництва,
кандидат сільськогосподарських наук
Народився 28 лютого 1882 р. в с. Тараклія Балтської
волості (тепер Одеська область). Здобув освіту у Балтській
учительській семінарії (1903), працював народним
учителем. До бджільництва долучився з 1909 р., після
закінчення курсів при Уманському училищі садівництва і
землеробства, де пасічну справу викладав І. І. Корабльов.
На запрошення свого вчителя у 1912 р. перейшов на роботу
в училище, де став його помічником і широко розгорнув освітянську і
дослідницьку роботу. У 1914 р. написав свою першу працю «Перегін бджіл».
В. А. Нестерводський в 1917–1922 рр. викладав бджільництво у
Харківському сільськогосподарському училищі, у 1923–1930 рр. – Київському
сільськогосподарському інституті та Київському ветеринарно-зоотехнічному
інституті. У 1922–1928 рр. – завідував пасікою Голосіївської агробази, де
широко
розгорнув
наукові
дослідження.
Працюючи
спеціалістом
Укрсадовинтресту (1931–1941), доклав зусиль до організації пасік у великих
державних господарствах, піднесення племінної справи, проведення виробничих
дослідів. Переконливо доводив доцільність і переваги чистопородного
розведення українських степових бджіл.
У 1941–1944 рр. викладав пасічництво в Боярському технікумі
бджільництва, а потім повернувся до Київського сільськогосподарського
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інституту, де згодом завідував кафедрою бджільництва (1945–1947), відновив
Голосіївську пасіку, створив навчальний музей і лабораторію. В 1947 р. захистив
кандидатську дисертацію, одержав звання доцента, з 1955 р. – почесний член
кафедри спеціальної зоотехнії Української сільськогосподарської академії.
Ім’я В. А. Нестерводського присвоєне кафедрі технології виробництва
продукції бджільництва НАУ. Селекція, племінна робота в бджільництві
знайшли належне висвітлення в навчальній роботі і наукових працях
В. А. Нестерводського.
Джерело: Вчені-селекціонери у тваринництві / УААН; наук. ред. М. В. Зубця,
В. П. Бурката. К.: Аграрна наука, 1997. С. 140–141. (Українські вчені-аграрії ХХ століття;
кн.1).

БЕРЕЗЕНЬ
115 років від дня народження
ЦИМБОРОВИЧА Антона Францовича (1907-1979)
Вчений
у
галузі
тваринництва,
сільськогосподарських наук, професор

доктор

Народився 2 березня 1907 р. в с. Широка Гребля
Козятинського району Вінницької області.
У 1930–1934 рр. навчався у Херсонському
сільськогосподарському інституті ім. О. Д. Цюрупи за
спеціальністю агроном-зоотехнік.
У 1940 р. захистив кандидатську дисертацію і був
затверджений у званні доцента кафедри годівлі
сільськогосподарських тварин. Працював старшим викладачем, доцентом
кафедри годівлі, де вів курс зоохімічного аналізу годівлі тварин.
У 1960 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Вплив умов годівлі,
утримання і світлового фактора на біологічні особливості тонкорунних овець
асканійської породи». У 1962 р. йому присвоєно вчене звання професора. В
1960–1979 рр. працював завідувачем кафедри розведення сільськогосподарських
тварин Херсонського сільськогосподарського інституту. Зробив значний внесок
у розвиток теорії відтворення у вівчарстві, зокрема обґрунтував режими
освітлення приміщень для овець та умови їхньої годівлі для посилення
репродуктивної функції плідників і вівцематок. Провів широкомасштабні
дослідження з питань використання поліпшувальних порід великої рогатої
худоби (англерської, червоної датської) для формування високопродуктивних
стад молочної худоби в південному регіоні України.
Підготував 8 кандидатів наук. Здійснював керівництво господарською
тематикою з питань розведення та селекції тварин, брав активну участь у
підготовці спеціалістів зооінженерів.
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Помер 19 грудня 1979 р., похований у м. Херсоні.
Джерело: Вчені тваринники / УААН; наук. ред. М. В. Зубця, В. П. Бурката. К.:
Аграрна наука, 1999. С. 183–184. (Українські вчені-аграрії ХХ століття; кн.9).

125 років від дня народження
ІЛЛІНСЬКОЇ-ЦЕНТИЛОВИЧ Марти Ансовни (1897–1979)
Вчена у галузі рослинництва, селекції озимої пшениці,
доктор сільськогосподарських наук, професор
Народилася 10 березня 1897 р. в м. Шауляй, Литва.
У 1927 р. закінчила Харківський сільськогосподарський
інститут, де набула фаху агронома-рослинника. Працювала на
Центральній контрольно-насінницькій станції в м. Харкові. З
1937 р. – асистент кафедри селекції та насінництва
Харківського сільськогосподарського інституту. З 1943 по
1945 рр. – директор Українського науково-дослідного інституту соціалістичного
землеробства. У 1945 р. захистила кандидатську дисертацію на тему:
«Изменчивость сортовых признаков гороха». З 1945 р. – доцент, а з 1962 р. –
професор, завідувач кафедри селекції та насінництва Харківського
сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва. У 1964 р. захистила
докторську дисертацію на тему: «Устойчивость к полеганию как проблема
селекции озимой пшеницы». З 1972 р. – професор-консультант кафедри селекції
та насінництва Харківського сільськогосподарського інституту.
Основним напрямом наукової роботи є селекція озимої пшениці на
господарсько-корисні ознаки. Вченою розроблено для селекційного
виробництва спрощений метод анатомічної оцінки селекційного матеріалу на
стійкість проти вилягання. Виявлено можливість отримання стійких проти
вилягання форм шляхом гібридизації, розкрито закономірності формування
міцності соломи стійких та нестійких форм. Створено ранньостиглі продуктивні
та стійкі проти вилягання сорти озимої пшениці ХСГІ-2, Рання 2.
Результати досліджень викладено у монографії «Полегание озимой
пшеницы» (1962 р.).
М. А. Іллінська-Центилович здійснила значну роботу щодо підготовки
кандидатів і докторів наук. Під її керівництвом захистили дисертації
20 кандидатів наук. Тривалий час була вченим секретарем Об’єднаної ради
агрономічних спеціальностей Харківського сільськогосподарського інституту.
Нагороджена Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР,
відзнакою «Відмінник соціалістичного сільського господарства».
Померла 5 березня 1979 р.
Джерело: Кононюк В. А. Іллінська-Центилович Марта Ансовна (1897–1979) /
В. А. Кононюк // Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва / УААН. К. : Аграр. наука,
2000. С. 102–104 (Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 4).
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50 років від дня народження
ПОСПЄЛОВА Володимира Петровича (1872–1949)
Вчений-ентомолог, доктор сільськогосподарських
наук, професор, академік Національної академії наук
України,
один із ініціаторів організації місцевих установ із
захисту сільськогосподарських рослин та створення в СРСР
у 1931 р. служби карантину рослин.
Народився В.П. Поспєлов 10 (22) березня 1872 р. в
м. Богородицьк (тепер Тульська обл., Росія). У 1896 р.
закінчив Московський університет, після чого зайняв місце асистента по кафедрі
зоології і ентомології в Московському сільськогосподарському інституті (нині –
Російський державний університет «Московська сільськогосподарська академія
ім. К.А. Тімірязєва»). З 1904 р. – приват-доцент Московського університету і
старший спеціаліст із прикладної ентомології Департаменту землеробства. У
тому ж році організовує першу ентомологічну дослідну станцію в Києві, якою
завідує до 1913 р. За ініціативою В.П. Поспєлова в 1913 р. в Києві проводив
роботу перший Всеросійський з’їзд працівників із прикладної ентомології, а в
1916 р. – другий; 1913–1920 рр. – професор Воронезького; 1930–1938 рр. –
Ленінградського сільськогосподарських інститутів, у 1927-1930 рр. – професор
Саратовського університету. Одночасно в 1929-1940 рр. працював у
Всесоюзному інституті захисту рослин. У 1920-1930 рр. очолював відділ
прикладної ентомології Державного інституту дослідної агрономії.
В 1939 р., коли до досліджень із прикладної ентомології в Україні
приєдналася Академія наук УРСР, в Інституті зоології були утворені три
лабораторії. Однією з цих лабораторій керував В.П. Поспєлов, одночасно
обіймаючи посаду голови Відділу загальної біології АН УРСР.
У 1946 р. із створенням у системі Академії наук УРСР Інституту
ентомології і фітопатології (нині – Інститут захисту рослин Національної
академії аграрних наук України) В.П. Поспєлов став першим директором цієї
установи, і на цій посаді залишався до кінця свого життя. Тут він також очолював
лабораторію фізіології і токсикології комах. Завданням новоствореної установи
було вивчення питань загальної біології комах та збудників хвороб рослин, а
також розробка теоретичної сторони різних проблем захисту рослин від
шкідників та хвороб.
В.П. Поспєлов є основоположником мікробіологічного методу боротьби з
шкідливими комахами в колишньому СРСР. Він вивчав різні групи збудників
хвороб комах – гриби, бактерії, найпростіші, їх взаємовідносини з живителями,
досліджував патологічні порушення в різних органах і тканинах членистоногих,
що виникають під впливом мікроорганізмів. Вперше висловив думку про
можливості використання даних про епізоотії комах для прогнозування масового
розмноження шкідливих видів. Вченого також цікавила організаційна робота –
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це підготовка кадрів із мікробіометоду, створення периферійної дослідницької
мережі для проведення зональних випробувань збудників хвороб шкідливих
комах, централізація виробництва мікробіологічних препаратів.
Перу В.П. Поспєлова належать 152 наукові й науково-популярні праці,
серед яких ряд видатних монографій та підручників. Понад 30 праць присвячено
мікробіометоду.
Нагороджений орденом «Знак Пошани».
Помер В.П. Поспєлов 1 лютого 1949 року в Києві.
Інформацію надіслано Інститутом захисту рослин НААН
100 років від дня народження
ОСТАПЕНКА Бориса Федоровича (1922–2006)
Вчений у галузі лісівництва і агролісомеліорації,
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік
Лісівничої академії наук України
Народився 14 березня 1922 р. у с. Зибіно Борисівського
району Бєлгородської області в селянській родині. Учасник
війни, був тричі поранений, нагороджений двома орденами
Вітчизняної війни 2-го ступеня, орденом Червоної Зірки,
медаллю «За відвагу» та іншими нагородами.
Закінчив Харківський сільськогосподарський інститут за спеціальністю
«агролісомеліорація» (1950). У 1953 р. захистив кандидатську дисертацію і
обійняв посаду асистента кафедри агролісомеліорації. Працював завідувачем
аспірантури, помічником декана по роботі з іноземними студентами, у 60-ті рр.
– доцентом, із 1969–1982 рр. – проректором з наукової роботи Харківського
сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва.
У 1967 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
сільськогосподарських наук на тему «Типология лесов северного склона
Большого Кавказа». Звання професора присвоєно у 1970 р. Із 1971 р. працював
завідувачем кафедри лісівництва і агролісомеліорації Харківського СГІ. У
1995 р. обрано академіком Лісівничої академії наук України.
Основні наукові дослідження стосуються широкого кола питань
лісівництва, особливо лісової типології. Понад 200 опублікованих наукових
праць, зокрема 12 монографій з лісознавства, визначили автора як відомого
вченого-лісотиполога, активного послідовника засновників української школи
лісової типології Алексєєва–Погребняка–Воробйова. Підготував 30 кандидатів
наук. Очолював спеціалізовану раду із захисту кандидатських дисертацій при
агроуніверситеті, багаторазово виступав опонентом під час захисту докторських
та кандидатських дисертацій у спеціалізованих радах різних ВНЗ.
Професор Б.Ф. Остапенко – ветеран і патріот університету, безпосередній
організатор створення дендропарку, парку ветеранів, рекреаційної зони
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агроуніверситету. Він багато зробив для відновлення в агроуніверситеті
підготовки фахівців зі спеціальності «лісове господарство», читав курси:
«Лісівництво», «Агролісомеліорація», «Озеленення» агрономам, економістам,
землевпорядникам. Підготував і видав самостійно та у співавторстві 14
навчальних посібників. Науковець завжди зберігав вірність принципам
української лісотипологічної школи. Своєрідним заповітом студентамлісівникам слід вважати опубліковані лекції і навчальні посібники, особливо з
лісової типології.
У 2015 р. кафедрі лісівництва ХНАУ, яку очолював Борис Федорович
Остапенко, присвоєно його ім’я.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва

95 років від дня народження
ЦИБУЛЬКА Володимира Сергійовича (1927–2003)
Відомий учений рослинник-фізіолог,
доктор біологічних наук, професор
Народився 17 березня 1927 р. у с. Рідкодубі Валківського
району Харківської області в селянській родині. Закінчив
Валківську середню школу.
У 1944–1947 рр. В.С. Цибулько – курсант Харківського
артилерійського училища. У 1952 р. закінчив агрономічний
факультет Харківського сільськогосподарського інституту
ім. В.В. Докучаєва і працював дільничим агрономом МТС на Рівненщині. У
1952–1955 pp. – аспірант Інституту генетики і селекції АН УРСР.
У 1956 р. він успішно захищає кандидатську дисертацію на тему «Глубина
залегания узла кущення озимой пшеницы в зависимости от сорта и условий
произрастания» і повертається до Харківського СГІ.
Працює асистентом кафедри рослинництва, потім доцентом, а з 1975 р. –
професором і завідувачем цієї кафедри. Упродовж 1959–1973 pp. Володимир
Сергійович – декан агрономічного факультету. Саме тоді найповніше
розкрилися здібності вдумливого педагога і наставника студентської молоді.
Йому були притаманні державний підхід до будь-якої справи, активна життєва
позиція.
Основний напрямок його наукових досліджень – фізіолого біологічні
аспекти росту і розвитку рослин сільськогосподарських культур. Ученим
розкрито метаболічні закономірності змін темпів індивідуального розвитку
рослин, що має важливе значення для керування тривалістю вегетації рослин та
їх скоростиглість. Систематизувавши результати досліджень, В.С. Цибулько у
1973 р. захистив докторську дисертацію на тему «Трофические закономерности
индивидуального развития растений». В інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва
УAAH В.С. Цибулько працював із 1980–1995 pp. Був на посаді заступника
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директора і завідувача відділу розвитку насіннєвої та кормової продуктивності,
а згодом – провідний науковий співробітник відділу генетики і селекції цього ж
інституту, член редколегії міжвідомчого наукового збірника «Селекція і
насінництво».
Опубліковано понад 240 наукових праць, одержано сім свідоцтв і патентів
на винаходи, підготовлено 19 кандидатів наук. Ним сформована наукова школа
рослинників-фізіологів. Професору В.С. Цибульку присвоєно звання
заслуженого працівника сільського господарства УPCP (1987), його
нагороджено медалями «За трудову доблесть», «За трудову відзнаку».
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва

110 років від дня народження

ДОЛІ Віктора Сидоровича (1912–1991)
Вчений у галузі селекції та насінництва цукрових буряків,
доктор сільськогосподарських наук
Народився 22 березня 1912 р. в м. Лохвиця Полтавської
області.
У
1938 р.
вступив
до
Київського
сільськогосподарського інституту, тут закінчив і аспірантуру.
Працював агрономом МТС, старшим науковим співробітником
Українського науково-дослідного інституту землеробства,
Драбівського дослідного поля, директором експериментальної
бази Інституту фізіології рослин та агрохімії АН УССР, а з 1956 р. і до виходу на
пенсію – старшим науковим співробітником відділу насінництва Інституту
цукрових буряків.
Свою наукову діяльність B. C. Доля присвятив дослідженню впливу
широкого асортименту регуляторів росту фізіологічно активних речовин
дефлімантів й десикантів на ріст, розвиток, продуктивність і якість врожаю
цукрових буряків та їх насінників. За результатами досліджень найбільш
ефективні з них рекомендовано вченим для широкого виробничого
використання. Для них розроблено рекомендації щодо застосування: дози,
терміни, способи залежно від умов зон бурякосіяння. Це сприяло підвищенню
цукристості й урожайності фабричних цукрових буряків, поліпшенню зберігання
маточних коренеплодів, збільшенню врожайності та якості насіння.
Велику роботу здійснено В. С. Долею з дослідження особливостей
живлення маточних буряків та насінників. Це дало йому змогу розробити
науково обґрунтовану систему удобрення у зонах буряківництва, яка широко
впроваджувалася в країні. У 1969 р. В. С. Доля захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук.
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Вчений опублікував 160 наукових праць з проблем насінництва цукрових
буряків. Під його науковим керівництвом захищено 16 кандидатських та 2
докторські дисертаційні роботи.
Помер 9 листопада 1991 p., похований у м. Києві.
Джерело: Кононюк В. А. Доля Віктор Сидорович (1912–1991) / В. А. Кононюк // Вченігенетики, селекціонери та рослинники / УААН. К. : Аграр. наука, 2003. С. 343–344
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 7).

120 років від дня народження
СКОРОДУМОВА Олександра Сергійовича (1902–1982)
Відомий вчений у галузі лісівництва, ґрунтозахисного
землеробства, ґрунтової гідрології та боротьби з ерозією
ґрунтів, доктор біологічних наук, професор
Народився 23 березня 1902 р в м. Харкові у сім’ї
службовців. У 1920–1925 рр. навчався в Харківському
сільськогосподарському інституті і здобув спеціальність
агроном-організатор. Після закінчення інституту 5 років
(1926–1930 рр.)
працював
хіміком-ґрунтознавцем
в
Українському науково-дослідному дорожньому інституті. Наукову діяльність
розпочав у 1930 р. на посаді старшого наукового співробітника в Українському
науково-дослідному інституті сільськогосподарської меліорації (м. Харків), де
працював до 1932 р. Дванадцять років свого життя О. С. Скородумов віддав
службі в армії. Служив на Далекому Сході, в Очакові на Чорноморському флоті,
учасник Другої світової війни і водночас (1932–1953 рр.) працював завідувачем
лабораторії, заступником директора з наукової роботи Українського науководослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації.
В 1953 р О. С. Скородумов переїжджає в Київ і до 1956 р працює
заступником директора з наукової роботи Інституту лісу АН УРСР. Починаючи
з 1956 р. наукова діяльність професора О. С. Скородумова пов’язана з
лабораторією боротьби з ерозією ґрунтів у Лісостепу і Поліссі Українського
науково-дослідного інституту землеробства, в якій вчений працював завідувачем
до 1973 р. За цей час під його науковим керівництвом здійснено
широкомасштабне обстеження ґрунтів України щодо розповсюдження ґрунтової
ерозії. Ним розроблено і впроваджено у виробництво комплекси протиерозійних
заходів, які дали змогу скоротити процеси водної та вітрової ерозії на орних
землях.
Кандидатську дисертацію «Влияние лесных насаждений на климат и почвы
в засушливой Степи УССР» захистив у 1956 р. Звання старшого наукового
співробітника присвоєно в 1959 р. У 1963 р. у Московському державному
університеті ім. М. В. Ломоносова захистив докторську дисертацію на тему:
«Влияние лесной растительности на климат и почвы». Звання професора
присвоєно в 1965 р. за спеціальністю «ґрунтознавство».
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О. С. Скородумов – відомий вчений в галузі ґрунтової гідрології та боротьби
з ерозією ґрунтів. За час роботи в Інституті землеробства під його науковим
керівництвом було виконано широкомасштабне обстеження ґрунтів України
щодо розповсюдження ґрунтової ерозії. Ним розроблено і впроваджено у
виробництво комплекси протиерозійних заходів, які дали змогу скоротити
процеси водної та вітрової ерозії на орних землях. О. С. Скородумов – автор
понад 180 наукових праць, у тому числі 6 монографій, з яких: «Ґрунти чорного
лісу» (1954), «Ерозія ґрунтів та боротьба з нею» (1955), «Землеробство на
схилах» (1970), які є значним теоретичним і практичним внеском у розвиток
ґрунтозахисного землеробства України. Підготував 7 кандидатів наук.
За свою багаторічну працю нагороджений орденом «Червоної зірки» (1944),
орденом «Знак пошани» (1952), 6 медалями, в тому числі: «За бойові заслуги»
(1943), «За оборону Кавказу» (1944), «За перемогу» (1945 р.); медалями ВДНГ
СРСР та ВДНГ УРСР.
Помер у 1982 р., похований у Києві.
Джерело: Коваленко Н. П. Науково-організаційна діяльність Координаційнометодичної ради УАСГН, МСГ УРСР, ПВ ВАСГНІЛ та УААН з проблем сівозмін у системах
землеробства України (1956–2010 р.) / Н. П. Коваленко ; НААН, ДНСГБ. К. : ФОП Корзун
Д. Ю., 2011. С. 26 ; Скородумов Олександр Сергійович // Золотий фонд ННЦ «Інститут
землеробства УААН»: довідково-бібліографічне видання. – К.: ЕКМО. 2006. С. 143–145 .

115 років від дня народження
ЗОТОВА Володимира Володимировича (1907–1981)
Вчений у галузі виноградарства та виноробства,
селекції та генетики винограду, доктор біологічних наук
Народився 25 березня 1907 р. в м. Запоріжжі в сім’ї
службовців.
У 1925 р. вступив до Одеського сільськогосподарського
інституту. Ще студентом проходив практику на Станції
виноградарства і виноробства, керованої В. Є. Таїровим, де
почав працювати після закінчення навчання в 1930 р.
На станції, реорганізованій у 1936 р. в Український
науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства ім. B. C. Таїрова,
розпочав пошук шляхів виведення високоякісних мільдьюстійких та
філоксеростійких сортів винограду, розроблення і вдосконалення методів
селекції.
З 1938 по 1941 рр. працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті
виноградарства і виноробства «Магарач», де продовжував інтенсивно займатись
селекцією винограду і в 1939 р. захистив кандидатську дисертацію
У 1941–1944 pp. – учасник Другої світової війни. Після поранення у
звільненому Криму від німців у 1944 р. продовжував працювати завідувачем
відділу селекції Інституту «Магарач», а в 1945 р. одночасно розпочав
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дослідження із клонової селекції винограду на філоксеростійкість у
Кишинівському філіалі «Магарача». Упродовж 1950–1961 pp. В. В. Зотов
працював завідувачем відділу протифілоксерних заходів на Всесоюзній
протифілоксерній станції в м. Одесі. У 1961 р. очолив відділ імунітету, а з 1970
по 1981 рр. – відділ імунітету, фізіології та біохімії винограду Всесоюзний
інститут виноградарства та виноробства ім. В. Є. Таїрова.
Під його керівництвом виконано глибокі дослідження із виявлення суті
стійкості винограду проти філоксери, мільдью, сірої гнилі ягід. З використанням
методів біохімії цитології, електронної мікроскопії обґрунтовано її фізіологобіохімічні основи. У 1967 р. В. В. Зотову присуджено науковий ступінь доктора
біологічних наук.
Вченим опубліковано близько 100 наукових праць з проблем селекції,
агротехніки, біохімії імунітету, в яких відображено майже піввікову історію
вітчизняного виноградарства. В. В. Зотов підготував 6 кандидатів біологічних
наук.
Нагороджений знаком «Знатний виноградар-садовод УРСР», його ім’я
занесено в «Книгу Пошани».
Помер у 1981 р.
Джерело: Кучер Г. М. Зотов Володимир Володимирович (1907–1981) / Г. М. Кучер //
Вчені-генетики, селекціонери та рослинники / УААН. К. : Аграр. наука, 2003. С. 353–354
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 7).

КВІТЕНЬ
115 років від дня народження
БОРДОНОС Марії Григорівни (1907–1996)
Вчена у галузі селекції та генетики багатонасінних та
однонасінних буряків, кандидат біологічних наук
Народилася 2 квітня 1907 р. в Києві.
Після закінчення у 1930 р. Київського університету
працювала викладачем біології в трудовій школі, науковим
співробітником у Науково-дослідному інституті махорки.
У 1933 р. М. Г. Бордонос розпочала працювати в
лабораторії генетики Всесоюзного науково-дослідного
інституту цукрових буряків. З цією науковою установою і
пов’язане практично все трудове життя та наукова діяльність М. Г. Бордонос.
Вона пройшла шлях від лаборанта до провідного наукового співробітника,
кандидата біологічних наук, здобула всесвітнє визнання вченого-генетика,
удостоєна звання лауреата Ленінської премії.
Перші її дослідження спрямовані на дослідження генетичних
відмінностей, коренеутворення, цукроутворення, скоростиглість, забарвлення
гібридів між різними формами буряків: цукровими, кормовими, столовими,
мангольдами. Ці дослідження значно поглибили і розширили знання
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М. Г. Бордонос як науковця-генетика, стали основою майбутніх визначних
досягнень.
У 1934 р. молодому талановитому співробітнику були передані для
генетичного дослідження знайдені серед насінників багатонасінних цукрових
буряків рослини з різним вмістом роздільноплідних клубочків. А вже у 1936 р.
М. Г. Бордонос стає одним із керівників завдання створення однонасінної форми
та розроблення методів селекції цукрових буряків на роздільноплідність.
Завдяки наполегливій і цілеспрямованій праці та науковому підходу до
вирішення дорученої справи уже в 1937 р. нею отримані практично повністю
однонасінні форми як вихідні селекційні матеріали для створення сортів. А ще
через два роки завершено цикл наукових робіт з дослідження основних
закономірностей успадкування ознаки однонасінності, встановлено рецесивність
цієї ознаки. Проведені М. Г. Бордонос глибокі плідні наукові дослідження
знайшли міжнародне визнання і слугували подальшому розвитку генетики як
багатонасінних, так і однонасінних буряків.
Війна перервала мирну працю вченої. М. Г. Бордонос змінює халат
дослідника на військову форму: у 1941–1944 рр. – вона медик фронтового
військового госпіталю. У 1944 р. як висококваліфікованого спеціаліста її
відкликають з фронту і направляють для продовження наукової роботи в
інституті.
З характерною для неї енергією М. Г. Бордонос всебічно досліджує
біологічні та господарсько-цінні ознаки нової форми однонасінних цукрових
буряків, продовжує глибокі дослідження з генетики роздільноплідності.
Результати своїх наукових досліджень М. Г. Бордонос узагальнила в
дисертаційній роботі, яку з успіхом захистила в 1946 р., їй присвоєно вчений
ступінь кандидата біологічних наук. Це була перша у світі дисертація,
присвячена проблемі роздільноплідності у цукрових буряків.
У п’ятдесятих роках на бурякових плантаціях України з’явилися перші
однонасінні сорти цукрових буряків. Це була справжня революція в
буряківництві. Впровадження вперше у світовій практиці таких сортів докорінно
змінило технологію вирощування цієї культури, перш за все звело до мінімуму
витрати важкої ручної праці. Це стало можливим завдяки багаторічний
напруженій роботі колективу селекціонерів-генетиків, серед них і
М. Г. Бордонос. За плідну працю у створенні нової форми однонасінних
цукрових буряків і впровадження у виробництво перших сортів у 1960 р.
М. Г. Бордонос у числі групи наукових працівників удостоєна високого звання
лауреата Ленінської премії.
У житті відзначалася скромністю, душевною теплотою, була приємним
співрозмовником, чудовим педагогом. Вона підготувала 3 кандидати наук.
Померла у 1996 р.
Джерело: Роїк М. В. Бордонос Марія Григорівна (1907–1996) / М. В. Роїк // Вченігенетики і селекціонери у галузі рослинництва / УААН. К. : Аграр. наука, 2000. С. 29–31
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 4).
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85 років від дня народження
ГЕРАСИМЕНКО Віктор Григорович (1937 – 2009)
Вчений
у
галузі
ветеринарної
медицини,
сільськогосподарської екології, біотехнології, біохімії, доктор
біологічних наук, професор, академік УААН
Народився 5 квітня 1937 р. у с. Плоске Хойнікського
району Гомельської області (республіка Білорусь) у
селянській родині.
Закінчивши
з
відзнакою
Білоцерківський
сільськогосподарський інститут у 1960 р. (за спеціальністю
«ветеринарія») працював головним ветлікарем на Рівненщині.
Успішно попрацювавши на виробництві повертається у стіни рідної Альма–
Матер (Білоцерківського СГІ) і вступає до аспірантури.
У 1966 р. достроково захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Патогенез и последствия алиментарной дистрофии у крупного рогатого скота».
Потім працював асистентом кафедри акушерства і штучного осіменіння
сільськогосподарських тварин, а з 1968 р. – асистентом кафедри органічної і
біологічної хімії, на якій його було обрано за конкурсом на посаду доцента
(1976).
Навчаючись в аспірантурі та працюючи асистентом, він одночасно навчався
заочно на біологічному факультеті Київського державного університету
ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив з відзнакою у 1970 р. (за фахом – біохімія).
У 1978 р. – проректором з навчально – виховної роботи Білоцерківського
СГІ і впродовж 27 – річної роботи на цій посаді зарекомендував себе здібним
організатором навчального процесу.
У 1982 р. – захистив докторську дисертацію « Влияние различных уровней
минерального питания на биохимические показатели и продуктивность
животных » (спеціальність 03.00.04 – біохімія), де навів дані щодо міграції
важких металів – біотиків: Купруму, Цинкуму та Мангану в харчовому
ланцюзі тваринний організм – грунт – рослина.
Провідного вченого у 1990 р. було обрано членом – кореспондентом
УААН, а в 1991 р. - академіком- секретарем Відділення тваринництва і
ветеринарної медицини (до травня 1991 року).
Завдяки його наполегливій праці у 1992 р. було організовано проблемну
науково-дослідну еколого-біотехнологічну лабораторію, на базі якої наказом
Міністерства аграрної політики України у 1996 році був створений Науководослідний інститут екології і біотехнології у тваринництві (у складі
Білоцерківського ДАУ), директором якого він працював до 2009 року. З 1994
року Герасименко В. Г. – професор кафедри органічної і біологічної хімії. З
1994 по 2003 роки Віктор Григорович очолював кафедру годівлі
сільськогосподарських тварин та біотехнології. Зі створенням у 2003 році
екологічного факультету ним була організована кафедра екології і
біотехнології, якою він керував до 2009 року.
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За його ініціативи було створено єдину в Україні спеціалізовану вчену
раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата)
наук
за
спеціальністю
03.00.20 – біотехнологія
(сільськогосподарські науки), яку він очолював з часу заснування (1996 – 2009
роки).
Академік Герасименко В. Г. вважається основоположником вивчення
курсу біотехнології у ВНЗ аграрного профілю. За виданими ним навчальними
посібниками «Биотехнология» (1989 р.) та « Біотехнологічний словник » (1991
р.) цей предмет вивчали у всіх республіках колишнього СРСР.
Професор Герасименко В. Г. започаткував наукову школу з біотехнології.
Під його керівництвом було виконано і захищено 4 докторських та 11
кандидатських дисертацій.
На замовлення виробництва академік Герасименко В. Г. зі своєю
школою науковців вивчали взаємозв’язані ланцюги грунт – рослина – людина,
що дозволило обгрунтувати теорію і практику ведення тваринництва на великих
промислових комплексах,
одержувати екологічно чисту продукцію із
незабрудненого довкілля.
Вченим опубліковано понад 250 наукових і навчально-методичних праць.
Він автор і співавтор 22 патентів та авторських свідоцтв; ним було розроблено
24 технічних умови України; створено 24 настанови із застосування
ін’єкційних і кормових препаратів; він був науковим керівником розробки 19
національних стандартів України (ДСТУ).
За особистий внесок в розвиток науки, впровадження наукових розробок
у виробництво та підготовку висококваліфікованих кадрів для аграрного
сектору економіки йому було присвоєно почесне звання « Заслужений діяч
науки і техніки України » та нагороджено орденом « За заслуги » ІІІ ступеня.
Ім’я академіка Герасименка В. Г. занесено до Золотого фонду міста Біла Церква.
Помер 3 листопада 2009 року. Похований на Центральному кладовищі
міста Білої Церкви.
Інформацію надіслано з Білоцерківського національного аграрного університету

90 років від дня народження
СМІРНÓВА Святослава Анатолійовича (1932 – 2011)
Вчений в галузі садівництва,
кандидат сільськогосподарських наук
Народився 9 квітня 1932 р. у с. Хрінівка
Копайгородського р-ну Вінницької обл. (нині с. Привітне
Мурованокуриловецького р-ну).
У 1958 р. закінчив Уманський сільськогосподарський
інститут (нині Уманський національний університет
садівництва) і отримав диплом з відзнакою з присвоєнням кваліфікації вченого
агронома-плодоовочівника. Працював за спеціальністю в господарствах
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України, з 1963 р. займався сортовивченням яблуні та груші у відділі садівництва
Вінницької державної обласної сільськогосподарської дослідної станції, пізніше
навчався в аспірантурі Нікітського ботанічного саду (м. Ялта, Крим), а з 1968 р.
працював у Степовому відділі Нікітського ботанічного саду.
У 1970 р. по конкурсу перейшов у відділ селекції та сортовивчення
Подільської зональної дослідної станції садівництва (нині Подільська ДСС ІС
НААН) спочатку старшим науковим співробітником, а згодом завідуючим
відділом селекції і сортовивчення.
У 1968 р. у Всесоюзному інституті рослинництва (ВІР, Росія) захистив
кандидатську дисертацію на тему «Морфологія пагонів і органогенез квітки
гранату».
Основні напрями наукової діяльності: селекція та сортовивчення плодових
і ягідних культур. С.А. Смірнов брав активну участь в обстеженнях плодових
насаджень в Подільському регіоні і пошуках цінних місцевих сортів. Він першим
привіз на Подільську дослідну станцію живці яблуні сорту Айдаред з
Каяльського інтродукційно-карантинного розсадника. Згодом цей сорт яблук
завдяки науковцям станції набув широкого розповсюдження.
За безпосередньої участі С.А. Смірнова на Подільській ДСС було створено
колекції плодових культур, зокрема яблуні, що налічувала понад 1500 сортів, 350
сортів груші, 265 сортів сливи, 61 – аличі, 153 – вишні, 152 – черешні. Найкращі
з виділених сортів вирощуються в розсаднику дослідного господарства станції і
нині.
Опублікував 32 наукові статті у різних виданнях, за його участю видано
книги «Помологія» – І, ІІ, ІІІ і ІV томи. За плідну працю нагороджений
медаллю «Ветеран праці». Помер 2 вересня 2011 р.
Джерело: Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи. І.К.Омельченко,
І.В.Гриник. К.: "Преса України", Інститут садівництва НААН, 2012. 528 с., іл.

115 років від дня народження
ДУ́КИ Степана Харитоновича (1907-1960)
Видатний вчений в галузі селекції і генетики
плодових і ягідних рослин, доктор сільськогосподарських
наук, професор, дійсний член ВАСГНІЛ, лауреат
Державної премії СРСР, двічі кавалер ордена Трудового
Червоного Прапора
Народився 10 квітня 1907 р. в с. Жовтому
П'ятихатського р-ну нинішньої Дніпропетровської обл.
Помер 23 червня 1960 р., похований на Байковому
кладовищі у м. Києві.
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Закінчив сільськогосподарський технікум, у 1929 р. – Уманський
сільськогосподарський інститут (нині Уманський національний університет
садівництва), залишився працювати на кафедрі генетики і селекції асистентом
професора М. М. Грюнера. Далі – аспірантура в Харківському інституті
прикладної ботаніки й успішний захист наукової доповіді з виведення
багаторічного жита в Академії с.-г. наук (Харків), про що схвально відгукнувся
М.І. Вавилов, та подальша праця в Уманському СГІ доцентом і завідувачем
кафедри генетики і селекції (1934–1937 рр.). У 1938–1941 рр. та від 1946 р. –
заступник директора з наукової частини, у 1949–1960 рр. – директор
Українського науково-дослідного інституту садівництва (нині Інститут
садівництва НААН України, Київ).
За дослідження з селекції яблуні, вишні і суниці йому присвоєно звання
кандидата сільськогосподарських наук (1937).
У 1956 р. в Інституті генетики (м. Москва) захистив дисертаційну роботу на
здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему «Биология и
селекция садовой крупноплодной земляники». У 1958 р. отримав звання
професора.
Після дослідницької роботи з багаторічним житом ним було
експериментально одержано мутації за допомогою рентгенівських променів у
сочевиці, було розв'язано проблему добірності насіння тощо. Працював над
створенням сорту ранньої великоплідної суниці та зимостійких сортів черешні
для середньої і північної смуг України.
Одним з головних результатів багаторічної праці вченого є виведення
багатьох сортів плодових і ягідних культур. Він є автором або співавтором сортів
яблуні Рубінове Дуки і Уманське зимове, сортів суниці Київська рання 2,
Ювілейна, Українка, черешні Улюблена Дуки, Красуня Києва, Китаївська чорна
та вишні Уманська скороспілка.
Автор понад 80 наукових праць з генетики, селекції та садівництва.
Особливе місце посідають монографії з біології та селекції садової великоплідної
суниці. Серед надрукованих робіт: Проблема виведення культурного
багаторічного жита. Київ, 1936; Провідні сорти плодових і ягідних рослин:
посібник по сільському господарству. Кн.1. 1946; Садівництво та ягідництво на
Україні в 1956-1965 рр. Київ, 1959; Підсумки та завдання в галузі селекції
плодових і ягідних культур в УРСР. Наук. пр. УкрНДІС вип.36. Київ, 1959.
Лауреат Державної премії СРСР третього ступеню за виведення нових
сортів плодово-ягідних культур для Української РСР (спільно з Родіоновим
О.П.) (1952 р.). Двічі кавалер ордену Трудового Червоного Прапора,
нагороджений іншими почесними відзнаками. Його заслуги під час 2-ї світової
війни (брав участь у боях у Заполяр'ї, визволенні Пушкінських Гір) відзначено
бойовими орденами, медалями, в т.ч. орденом Червоної Зірки (1943 р.).
В 1961 р. його іменем названо одну з вулиць м. Києва в місцевості Китаїв
(нині Голосіївський район), де раніше знаходився Український науководослідний інститут садівництва.
Джерело: Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи. І.К.Омельченко,
І.В.Гриник. К.: "Преса України", Інститут садівництва НААН, 2012. 528 с., іл.
131

140 років від дня народження
ТЕРНИЧЕНКА Аристаха Григоровича (1882–1927)
Вчений, педагог, державний та громадський діяч, один
з організаторів сільськогосподарської дослідної справи в
Україні
Народився 10 квітня 1882 р. в м. Охтирці на
Харківщині у багатодітній сім’ї незаможного селянинахлібороба. Після закінчення в 1902 р. Охтирської дворічної
сільської школи Аристарх став учнем Харківського
(Дергачівського) середнього землеробського училища (нині
Харківська державна зооветеринарна академія), в якому він
навчався впродовж 1902–1908 рр.
У 1909 р. був зарахований до сільськогосподарського відділення
Київського політехнічного інституту Імператора Олександра ІІ. Впродовж 1909–
1914 рр. він здійснював подорожі по селах Харківщини, Катеринославщини,
Волині, Полтавщини з метою вивчення стану розвитку сільського господарства.
Ще зі студентських років Аристарх Терниченко вирізнявся активністю,
наполегливістю, працелюбністю та ерудованістю, що підтверджується його
багаторічною участю в Агрономічному гуртку Київського політехнічного
інституту. Він був секретарем, членом правління та бюро громадської агрономії.
На засіданнях гуртка доповідали та читали короткі курси з окремих питань відомі
діячі вітчизняної агрономії: С.Л. Франкфурт, П.Р. Сльозкін, В.В. Вінер,
В.Е. Брунст та ін.
Впродовж 1910–1914 рр. А.Г. Терниченко творчо співпрацював з
Харківським товариством сільського господарства та сільськогосподарської
промисловості. Так, у 1910 р. він був відряджений в Охтирський та Зінківський
повіти для ознайомлення з діяльністю кооперативних установ.
Протягом 1915–1917 рр. він брав активу участь у військових подіях, але й
не залишав навчання і наукової роботи. Зокрема, у травні 1916 року він склав
державні іспити. На основі дипломної роботи у 1918 році були видані І і ІІ
частини підручника “Курс хліборобства”.
На засіданні Генерального секретаріату (пізніше – Міністерства земельних
справ) УНР 29 грудня 1917 р. А.Г. Терниченка обрано заступником генерального
секретаря земельних справ, а 18 січня 1918 року на ІХ загальних зборах –
міністром земельних справ. 5 квітня 1918 р. був обраний заступником міністра
земельних справ. Один із ініціаторів відкриття в 1920 р. сільськогосподарських
технікумів у м. Біла Церква (нині Білоцерківський національний аграрний
університет) та м. Черкаси. Організатор великомасштабних досліджень розвитку
аграрної освіти у всіх регіонах України, а також системних досліджень розвитку
насіннєвої справи, з'ясування стану надання агрономічної допомоги населенню
та проведення агрономічного районування Київщини (за методом зміни
польових культур). Упродовж 1922–1924 рр. учений брав участь у роботі
державних планових органів України.
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Під час перебування на посаді голови Київської філії СГНКУ під науковометодичним
керівництвом
вченого
проведено
експедиційно-анкетне
дослідження головних польових культур Київщини у період літніх місяців 1924–
1925 рр. Результати цих досліджень були опубліковані в останній прижиттєвій
праці вченого «Польові культури Київщини. Колоскові хліба» (1926).
У 1923–1924 рр. – і співредактором головного друкованого органу
Сільськогосподарського
наукового
комітету
України
«Вісник
сільськогосподарської науки».
Вчений є автором понад 400 наукових і науково-популярних статей, у тому
числі монографій, підручників державною мовою «Курс хліборобства», за якими
навчалися
учні
сільськогосподарських
шкіл
і
студенти
вищих
сільськогосподарських закладів України. Серед основних праць у творчій
спадщині вченого варто відзначити фундаментальні монографії «Пшениця»
(1918), «Просяні рослини» (1922), «Жито» (1922) та ін.
Помер у 1927 р. Похований в Києві на Байковому кладовищі.
Джерело: Професор Терниченко Аристарх Григорович (1882–1927) : біобібліогр.
покажч. наук. і наук.-попул. пр. за 1902–1930 роки. До 125-річчя від народж. / УААН, ДНСГБ ;
уклад. В. А. Вергунов, А. С. Білоцерківська ; наук. ред. В. А. Вергунов. К., 2008. 98 с. : портр.
(Кн. 23).

85 років від дня народження
ФОМІЧОВА Анатолія Михайловича (1937–2003)
Вчений у галузі селекції, насінництва і технологій
вирощування
кормових
буряків,
доктор
сільськогосподарських наук, професор
Народився 17 квітня 1937 р. у м. Волгограді (Росія). У
1959 р. закінчив агрономічний факультет Української
сільськогосподарської академії і здобув спеціальність
вченого агронома.
У період 1959–1962 рр. працював завідувачем
лабораторії агрономічної оцінки Української машиновипробувальної станції. З 1962 по 1964 рр. – аспірант кафедри селекції і
насінництва Української сільськогосподарської академії. У 1964 р. захистив
кандидатську дисертацію за спеціальністю «селекція і насінництво».
З 1964 по 2000 рр. працював в Інституті землеробства УААН в лабораторії
інтенсивних технологій кормових буряків старшим науковим співробітником, а
з 1982 р. завідувачем цієї лабораторії. Крім того, за сумісництвом у 1994–
1998 рр. – завідувач кафедри кормовиробництва та сільськогосподарської
меліорації Національного аграрного університету. У 1982 р. захистив докторську
дисертацію, звання професора присвоєно в 1993 р.
Виконані ним дослідження направлені на подальший розвиток
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теоретичних і практичних основ насінництва, опрацювання й впровадження
технологій вирощування кормових буряків, на встановлення біологічних
закономірностей росту й розвитку буряків 1 і 2 року життя у зв’язку з заходами
агротехніки, а також на розроблення й впровадження промислової технології
виробництва і насіння кормових буряків висадковим і безвисадковим способами,
яка дала значний економічний ефект в Україні та Росії.
Вчений є співавтором 4 районованих сортів однонасінних кормових
буряків, пріоритетних для інтенсивної технології вирощування. Підготував
13 кандидатів наук, опублікував 170 наукових праць, у тому числі 9 монографій.
А. М. Фомічов виконував науково-громадську роботу. Він був головою
Ради творчого об’єднання співробітників СНД «Кормові буряки», членом
спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій в Інституті землеробства
УААН і Національному аграрному університеті. Очолював роботи з координації
науково-дослідних робіт з культури кормових буряків в УААН.
Помер 20 листопада 2003 р., похований у Києві.
Джерело: А. М. Фомічов // Сахарная свекла. 1997. №5. С. 16–17.; А. М. Фомічов //
Імена України. Бібліографічний щорічник. К.: Фенікс. 1999. С. 449.; А. М. Фомічов // Імена
України. Бібліографічний щорічник. К.: Фенікс. 2001. С. 584.

95 років від дня народження
КУЗЬМИЧОВА Віталія Павловича (1927-1988)
Вчений
у
галузі
ґрунтознавства,
сільськогосподарських наук

доктор

Народився 19.04.1927 р. у м. Грозний ЧеченоІнгушської АРСР (нині Чечня, Російска Федерація). Помер
09.07.1988 р., похований у м. Харкові.
У 1945-1946 – зоотехнік радгоспу консервтресту (м.
Грозний); 1946-1951 – студент, 1951 р. - старший лаборант,
1951-1954 рр. – аспірант, 1954-1955 рр. – асистент
Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В.Докучаєва. Кандидатом
сільськогосподарських наук став у 1955 р. після захисту дисертації «Деякі
питання біології і агротехніки кукурудзи в умовах Лісостепу УРСР»
(Харківський сільськогосподарський інститут).
1955-1957 рр. – старший науковий співробітник Володимирівської
дослідної станції Українського науково-дослідного інституту лісового
господарства і агролісомеліорації (Миколаївська обл.); 1957-1959 рр. - завідувач
відділу рільництва Миколаївської сільськогосподарської дослідної станції.
Від 1959 р. - в Українському науково-дослідному інституті ґрунтознавства
та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, спочатку на посаді старшого наукового
співробітника, з 1961 р. - завідувач лабораторії агрономічної оцінки і
бонітування ґрунтів, з 1975 до 1988 рр. – заступник директора з наукової роботи.
У 1963 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за
спеціальністю «агрономічне ґрунтознавство».
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Докторська дисертація «Теоретичні основи і практика бонітування ґрунтів
на прикладі Української РСР» (1974 р., м. Москва, Ґрунтовий інститут
ім. В.В. Докучаєва). Отримано вчений ступінь доктора сільськогосподарських
наук.
Коло наукових інтересів: бонітування ґрунтів за ступенем їх придатності
для вирощування різних культур; планування і програмування врожаїв основних
сільськогосподарських культур у різних регіонах України; ефективність
застосування добрив на ґрунтах різних бонітетів.
В.П. Кузьмичов був одним із провідних учених агрогрунтознавців країни.
Саме з його досліджень розпочався сучасний етап робіт з бонітування ґрунтів в
Україні. Під його керівництвом визначено порівняльні оцінки продуктивності
ґрунтів, де за основний критерій взято багаторічну врожайність основних
культур, вирощуваних у колгоспах і радгоспах країни. Було зібрано інформацію
з 10000 господарств за 20 років. Для того щоб відокремити вплив ґрунтів від дії
інших чинників було запропоновано сільськогосподарське районування.
Виділено 101 район з однотипними ґрунтами, кліматом, спеціалізацією
господарств, подібним рівнем виробничих ресурсів (робоча сила, техніка,
добрива). У межах районів господарства поєднували в групи. Просторовою
одиницею районування фактично були агровиробнича група і домінуючий ґрунт.
Складено декілька оцінювальних шкал – загальних i часткових бонітетів. На базі
карти ґрунтів України масштабу 1:1500000 було складено картосхеми бонітетів
ґрунтів за ступенем їхньої придатності до вирощування різних культур, а також
опрацьовано єдину шкалу (класифікацію) оцінки якості ґрунтів України.
Незважаючи на значну і результативну роботу, виконану під керівництвом
В.П. Кузьмичова, методику бонітування за врожайністю було піддано критиці як
ученими, так і виробничниками; однак, розробка знайшла широке використання
у роботах з програмування врожаю, що завдяки В.П. Кузьмичову стали
популярними і корисними. Адже оцінювання окупності ресурсів урожаєм
виявилися затребуваними на всіх рівнях управління аграрною галуззю – від
центральних до місцевих органів влади. Водночас ці роботи стимулювали
розвиток нормативних досліджень – окупності добрив, перш за все.
Роботи з бонітування і якісного оцінювання ґрунтів після досліджень
В.П. Кузьмичова і, особливо, після впровадження ринкових відносин в
агросферу країни набули важливого значення і стали обов’язковими в тематиці
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Тепер
вартість земельної ділянки, орендну плату і земельний податок розраховують на
основі бонітету ґрунту, наукові підвалини якого закладено саме
В.П. Кузьмичовим.
Автор 164 наукових праць, двох авторських свідоцтв на винахід. Співавтор
праці «Методика разработки земельного кадастра в Украинской ССР» (1974),
розділів у книгу «Атлас почв УРСР» (1979), «Черноземы ССР» (1981),
«Повышение плодородия почв и производительной способности земель в
интенсивных системах земледелия» (1981), «Полевой определитель почв»
(1981).
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Кузьмичов В.П. підготував одного доктора та двох кандидатів наук.
Член Центральної ради Всесоюзного товариства ґрунтознавців, заступник
його Української філії, Голова республіканської координаційно-методичної
комісії з ґрунтознавства. Брав участь у ХІІ Міжнародному конгресі
ґрунтознавців (Індія, 1981).
За розробку та впровадження у виробництво високоефективних прийомів
і рекомендацій відзначений трьома урядовими нагородами та срібною медаллю
ВДНГ.
Джерело: Учені ґрунтознавці та агрохіміки Національного наукового центру
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Харків: Смугаста
типографія, 2016. Кн. 1. С. 29-30.

8
5 років від дня народження
ЛЯННОГО Олександра Дмитровича (1937–2005)
Вчений у галузі виноградарства та технології
вирощування винограду, доктор сільськогосподарських наук,
професор, член-кореспондент НААН
Народився 19 квітня 1937 р. у с. Березнеговате
Березнеговатського району Миколаївської області.
У 1959 р. закінчив агрономічний факультет
Херсонського
сільськогосподарського
інституту
ім. О.Д. Цюрупи. Трудову діяльність розпочав з посади
агронома-виноградаря відділка. Потім обіймав посаду
молодшого наукового співробітника Каховського опорного пункту зрошуваного
виноградарства Українського НДІ виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова.
У 1964 р. за конкурсом був обраний старшим науковим співробітником опорного
пункту, а в 1970 р. – завідувачем лабораторії зрошуваного виноградарства
УкрНДІВіВ ім. В.Є.Таїрова.
У 1979 р. призначений заступником генерального директора з наукової
роботи науково-виробничого об'єднання з виноградарства і виноробства
Головпродвинпрому УРСР, яке було створено на базі УкрНДІВіВ
ім. В.Є. Таїрова, у 1992–2003 рр. – заступник директора з наукової роботи
Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова. З 2003 по 2005 р. –
заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру
«Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова».
У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність
зрошення та діагностика строків поливу винограду на супіщаних фунтах
Лівобережного Нижньодніпров'я» (Кримський сільськогосподарський інститут
ім. М.І. Калініна),у 1994р. – докторську дисертацію на тему: «Технологія
вирощування винограду на зрошуваних землях Південного Степу України»
(Інститут винограду і вина «Магарач», м. Ялта). У 1978 р. присвоєно вчене
звання старшого наукового співробітника, у 2002 р. – професора.
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О.Д. Лянний науково обґрунтував раціональні режими зрошення
виноградників для різних екологічних зон Південного Степу України з
урахуванням ґрунтово-кліматичних та гідрогеологічних умов місцевості,
водоспоживання рослин, застосованих способів поливу.
Опублікував близько 200 наукових та науково-методичних праць, серед них
у співавторстві 14 книг та підручник для вузів. Має два патенти на винаходи. За
останні десятиріччя з тематики зрошення виноградників в інституті захищено 4
докторські та 12 кандидатських дисертацій.
Обраний членом-кореспондентом УААН у 2002 р. Неодноразово брав
участь у міжнародних форумах з виноградарства. Знаний серед науковців Росії,
Молдови, Болгарії, Угорщини, Югославії, Чехії, Австрії, Франції, Китаю, Італії.
О.Д. Лянний обраний дійсним членом Академії історії і філософії
природничих та технічних наук (1997) та Міжнародної академії виноградарства
і виноробства (1999), був членом експертної ради ВАК України і спецради із
захисту докторських дисертацій. У 1988, 1991, 1994 і 2003 роках очолював
державну екзаменаційну комісію на факультеті плодоовочівництва і
виноградарства Одеського державного сільгоспінституту та аграрного
університету.
Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник Мінхарчопрому СРСР»,
медалями, грамотами та преміями.
Помер 20 жовтня 2005 р., похований в м. Одеса.
Джерело: Національна академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, членикореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 рр. : біогр. довід. / НААН ; уклад.
В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ;
відп. за вип. В. А. Вергунов. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Аграр. наука, 2012. С. 471–472.

80 років від дня народження
БУТЕНКА Василя Григоровича (1942–2008)
Вчений у галузі механізації сільського господарства,
кандидат технічних наук, професор, доктор філософії
Народився 22 квітня 1942 р. у с. Каленики
Золотоніського району Черкаської області в селянській
родині.
Після закінчення середньої школи у 1959 р. розпочав
свою трудову діяльність механізатором колгоспу. Закінчивши
у 1969 р. факультет механізації сільського господарства
Дніпропетровського сільськогосподарського інституту з 1970 р. працює на
кафедрі надійності та ремонту машин ДСГІ асистентом, старшим викладачем,
доцентом, професором.
У 1983–2004 рр. обіймав посаду проректора зі заочного навчання, а потім із
заочного навчання і післядипломної освіти. Із 2005 р. – завідувач кафедри
експлуатації машинно-тракторного парку.
Кандидатську дисертацію захистив у 1988 р. Вчене звання доцента отримав
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у 1989 p., професора – у 1997 p., доктор філософії – з 2005 р.
Опублікував понад 160 наукових робіт, серед яких навчальний посібник
«Ремонт машин в АПК України: організація, проектування, оптимізація»,
рекомендований Мінагрополітики України для вищих навчальних закладів ІІІ–
IV рівнів акредитації (спеціальність «механізація сільського господарства»); має
3 авторських свідоцтва на винаходи.
Наукова діяльність пов’язана з дослідженнями і розробкою оптимальної
структури ремонтно-обслуговуючої бази машинно-тракторного парку сільського
господарства. Крім виданих рекомендацій, основною публікацією з цього
питання є монографія «Шляхи відродження МТС».
Активно займався громадською роботою в університеті, понад 10 років на
громадських засадах був членом Ради навчально-методичного центру за заочною
формою навчання у закладах освіти ІІІ–IV рівнів акредитації аграрного профілю.
За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців
для агропромислового комплексу, плідну науково-педагогічну діяльність
Указом Президента України одержав почесне звання «Заслужений працівник
освіти України» (2002 р.). Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1981 p.),
відзнакою «Відмінник освіти України» (1997 р.).
Помер Бутенко В.Г. у 2008 році.
Інформацію
університету.

отримано

від

Дніпровського

державного

аграрно-економічного

95 років від дня народження
НАРІЖНЯКА Василя Олександровича (1927–1992)
Вчений у галузі землеробства, кормовиробництва,
насінництва,
кандидат
сільськогосподарських
наук,
заслужений працівник сільського господарства УРСР
Народився 25 квітня 1927 р. у с. Мачухи Полтавського
району Полтавської області в селянській родині.
Трудову діяльність розпочав у 1948 р. після закінчення
Полтавського сільськогосподарського технікуму. Працював
агрономом обласної контори «Головзаготзерно» та завідувачем
лабораторії Новосанжарського заготівельного пункту «Головзаготзерно».
Навчався заочно в Харківському сільськогосподарському інституті, який
закінчив у 1952 р.
Науковою роботою почав займатися з 1949 р., працюючи в українському
філіалі Всесоюзного інституту кормів на посадах насіннєзнавця та молодшого
наукового співробітника (1949–1956).
У 1956–1991 рр. працював на Полтавській сільськогосподарській дослідній
станції: молодшим науковим співробітником відділу інформації та масового
дослідництва (1956–1960), завідувачем відділами наукової інформації (1960–
1981), кормовиробництва (з лютого по листопад 1981 р.), удосконалення
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науково-виробничих зв’язків (1981–1991), завідувачем лабораторії зернобобових
культур.
У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив попередників
і добрив на врожай і якість гороху в Лівобережному Лісостепу УРСР».
Основним напрямом наукової діяльності було вирішення проблем
інтенсифікації кормовиробництва.
Виконував значну роботу із впровадження досягнень науки та передового
досвіду в господарствах Полтавської області.
Вивчав і впроваджував у Полтавській області сою, якій належить важлива
роль у розв’язанні білкової проблеми в кормовиробництві. Розробив
прогресивну технологію її вирощування, що дає можливість збирати по 25–30 ц
насіння і по 250–300 та більше центнерів зеленої маси з 1 гектара. Був керівником
асоціації «Соя» на Полтавщині та одним із керівників Української соєвої
асоціації.
Нагороджений орденом Вітчизняної війни, двома бойовими медалями,
медаллю «За доблесну працю» та вісьмома медалями ВДНГ СРСР.
У 1984 р. В. О. Наріжняку присвоєно почесне звання заслуженого
працівника сільського господарства Української РСР.
Помер 27 вересня 1992 р., похований у Полтаві.
Джерело: Браженко І. П. Наріжняк Василь Олександрович (1927–1992) /
І. П. Браженко // Вчені-ґрунтознавці, агрохіміки, землероби / УААН. К. : Аграр. наука, 2003.
С. 275–276 (Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 8).

95 років від дня народження

ПЛІШКА Миколи Тимофійовича (1927-2012)
Вчений у галузі тваринництва, кандидат біологічних
наук, Заслужений працівник сільського господарства
України
Народився 28 квітня 1927 р. в с. Требухівці
Летичівського району Хмельницької області.
У 1953 р. закінчив ветеринарний факультет
Білоцерківського
сільськогосподарського
інституту.
Працював завідувачем Коднянської зооветдільниці,
Луцької ветдільниці Житомирської області, ветлікарем Житомирської
облветбаклабораторії.
Упродовж 1958–1961 рр. – аспірант Полтавського інституту свинарства. У
1962 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
біологічних наук на тему: «Розробка і фізіологічне обґрунтування штучного
осіменіння свиноматок малими дозами сперми». У 1965 р. йому присвоєно вчене
звання старшого наукового співробітника за спеціальністю фізіологія. Працював
молодшим, старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії
розмноження Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії
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тварин (м. Львів), з 1966 по 1975 р. – завідувач відділу Центральної дослідної
станції штучного осіменіння сільськогосподарських тварин (м. Бровари), а після
її реорганізації – завідувач, старший науковий співробітник Українського
науково-дослідного інституту розведення і штучного осіменіння великої рогатої
худоби. З 1988 р. працював завідувачем Дослідно-експериментальної
міжвідомчої лабораторії синтетичних середовищ і біологічно активних
препаратів ГСЦ України (м. Бровари).
М. Т. Плішко – автор 100 наукових праць, 10 винаходів і патентів.
З метою продовження терміну зберігання сперми при більш високих
температурних режимах (до 25–30°С) М. Т. Плішко модифікував ГХЦсередовище. Останнє визнано винаходом із товарним знаком «Біоконсан». Він
розробив синтетичне середовище для заморожування сперми бугаїв
(«Кріобіоконсервант»), а також вторинне середовище («Термосредсан») для
розморожування гранул сперми, які сприяють підвищенню запліднення тварин.
Миколою Тимофійовичем експериментально встановлено закономірність
циклічної секреції ферментів у статевому тракті самок, до яких входять
гіалуронідазні та протеолітичні ензими трипсиноподібного типу, що сприяють
денудації яйцеклітин і заплідненню ссавців. За це одержав диплом Української
міжнародної академії оригінальних ідей. На основі зазначеного наукового
відкриття розроблено два винаходи.
М. Т. Плішку присвоєно почесне звання Заслуженого працівника
сільського господарства України. Він відзначений іншими нагородами, медаллю
«На відзнаку 100-річчя від дня народження видатного біолога І. І. Іванова»,
срібною медаллю ВДНГ СРСР. М. Т. Плішко – ветеран Великої Вітчизняної
війни і праці.
Помер М. Т. Плішко у 2012 році.
Джерело: Вчені тваринники / УААН; наук. ред. М. В. Зубця, В. П. Бурката. К.: Аграрна
наука, 1999. С. 146–148. (Українські вчені-аграрії ХХ століття; кн. 9).

ТРАВЕНЬ
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НЕМЛІЄНКО Федір Євдокимович (1902 – 1988)
Вчений-фітопатолог, доктор сільськогосподарських
наук, професор, лауреат Сталінської премії, член КПРС з
1945 р., нагороджений орденами "Отечественной войны
второй степени" та медалями
Народився 3 травня 1902 р. за новим стилем у селі
Шандра Ржищівського (1923 – 1962), нині Миронівського
району Київської області у сім'ї селян, українець, мав
меншого брата Миколу (1911 року народження), що присвятив більшу частину
свого життя науковій роботі на Миронівській дослідній станції і був перший
кандидатом наук, що "виріс" на селекційній станції. Ним було створено 3 сорти
гібридної кукурудзи. У зв'язку з припиненням в Миронівському інституті
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селекції кукурудзи, у 1972 р. М. Є. Немлієнко був переведений на посаду
вченого секретаря та помічника-референта директора інституту . Батьки
займались сільським господарством на трьох десятинах землі, а у 1928 році
вступили до колгоспу.
У 1921 р. Немлієнко Ф. Є. закінчив сільськогосподарську профшколу і
вступив до Маслівського інституту селекції і насінництва, навчання в якому
закінчив у 1925 р., саме у цьому році відбувся перший випуск фахівців вищої
кваліфікації. Потім 5 місяців працював на виробництві агрономом
Ставищанського радгоспу Богуславського району Київської області (1926) та
один рік на Дніпропетровській дослідній станції асистентом лабораторії
фітопатології (1927). З жовтня 1927 р. по жовтень 1928 р. був призваний на
службу до лав червоної армії. Після повернення з армії продовжив роботу на
Дніпропетровській дослідній станції до 1930 р. на посаді спеціаліста лабораторії
фітопатології. З 1930 по 1932 рр. працював на Артемівській (1924 – 2016 рр., нині
місто Бахмут Сталінської у 1938 – 1961 рр. нині Донецької області ) державній
зональній сільськогосподарській станції завідувачем секції фітопатології. З 1932
по 1940 рр. працював в Українському науково-дослідному інституті зернового
господарства (м. Дніпропетровськ ) на посаді старшого наукового співробітника
лабораторії фітопатології. Одночасно в 1938 – 1940 рр. читав курс лекцій в
Дніпропетровському сільськогосподарському інституті. В 1940 р. захистив
дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук. Рішенням
Ради Дніпропетровського Державного Університету від 11 квітня 1940 р.
громадянину Немлієнко Федору Євдокимовичу був присвоєний науковий
ступінь Кандидат біологічних наук.
З 1940 р. до мобілізації на війну 3.07.1941 р. працював доцентом (в. о. зав.
кафедрою фітопатології) в Азово-Чорноморському сільськогосподарському
інституті (станиця Персіановська Ростовської області), зараз це Донський
державний аграрний університет ( поселок Персиановский Ростовская область,
Россия).
З липня 1941 по лютий 1941 рр. служив у лавах радянської армії
командиром роти залізничного зв'язку 46 батальйона 46 залізничної бригади, а
також у різний час цього періоду знаходився у складі третього та четвертого
Сталінградського південно-західного фронтів. Приймав участь у боях під
Сталінградом та в Донбасі. У 1944 – 1945рр. у складі четвертого Українського
фронту був в Угорщині, Польщі, Чехословаччині, Німеччині. Мав нагороди:
ордени "Отечественной войны второй степени" і "Красной Звезды", медалі "За
оборону Сталинграда", "За победу над Германией".
В 1954 році захистив дисертацію за темою "Бактериоз початков кукурузы
и эволюция паразитизма его возбудителя" на здобуття наукового ступеня
доктора сільськогосподарських наук у Харківському сільськогосподарському
інституті імені В. В. Докучаєва. Рішенням Вищої Атестаційної Комісії від 30
квітня 1955 р. Немлієнко Федору Євдокимовичу присвоєний науковий ступінь
Доктора сільськогосподарських наук, а 25 лютого 1956 р. Рішенням Вищої
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Атестаційної Комісії був затверджений у вченому званні Професора за
спеціальністю "фітопатологія"
За розробку
заходів з підвищення
врожайності кукурудзи та
впровадження їх у виробництво у 1951 р. був одним з шести лауреатів
удостоєних Сталінської премії третього ступеня ( 50 000 рублів). Постанови Ради
міністрів СРСР «О присуждении Сталинских премий за выдающиеся
изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы
за 1950 год» (опубликовано в газете «Правда» 16 марта 1951 года).
Був завідувачем лабораторії фітопатології з 1946 по 1966 рік. Робота
лабораторії була скерована на розробку високоефективних заходів у боротьбі з
хворобами кукурудзи що включали як агротехнічні прийоми, так і хімічні
способи боротьби з ними комбінованими протруювачами з урахуванням
особливостей різних ґрунтово-кліматичних зон Радянського Союзу, що
дозволило звести до мінімуму недобір врожаїв цієї культури від хвороб. За
впровадження у виробництво наукових досягнень був учасником показів
наукових досягнень на Всесоюзних виставках. Нагороджений медалями
"ВСХВ" (1954 – 1959) та " ВДНХ" (1960 – 1963).
За період своєї довголітньої наукової діяльності професор Ф. Є.
Немлієнко був відомим фахівцем в науково-агрономічних колах, проводив
всебічні фітопатологічні дослідження, і вирішив ряд важливих питань боротьби
з хворобами сільськогосподарських рослин основних польових культур,
головним чином, кукурудзи, опублікував 132 наукові праці з імунітету
пропрацював у Всесоюзному науково-дослідному інституті кукурудзи 36 років (
до 30 травня 1972 р.).
Вивчені та встановлені закономірності стійкості кукурудзи до пухирчастої
головні та розроблена методика визначення стійкості за допомогою якої
виявлено ряд самозапилених ліній кукурудзи, стійких до хвороб. Результати
досліджень узагальнені в науково-виробничій монографії "Болезни
кукурузы"(1957), виданої Сельхозиздотом СССР та в перекладі на китайську
мову у Китайській народній республіці. Своїми знаннями та досвідом ділився зі
студентами на лекціях, готував наукові кадри.
У 1953 р. був членом Жовтневого Райкома КПРС, в тому ж році був обраний
депутатом Жовтневої районної ради м. Дніпропетровська. Одружений, дружина
Немлієнко Віра Іванівна 1902 року народження, донька Немлієнко Олена
Федорівна 1937 року народження.
Помер у 1988 році, похований на Сурсько-Литовському цвинтарі м.
Дніпропетровська.
Інформацію отримано з ДУ Інститут зернових культур НААНУ
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ПЛЮТИНСЬКОГО Володимира Антоновича (1927−2009)

Почесний член НААН
Народився 4 травня 1927 р. у с. Борисов Ізяславського
району Хмельницької області.
У 1964 р. закінчив Дубнівський сільськогосподарський
технікум за спеціальністю агрономія, у 1978 р. – Львівський
сільськогосподарський інститут за спеціальністю економіка і
організація сільського господарства.
Трудову діяльність розпочав у 1942 р. лісорубом
Ізяславського лісгоспу. З березня 1943 р. до травня 1944 р. був розвідником
партизанського загону з’єднання С.А. Олексенка. Після одужання (поранений в
1944 р.), у липні 1944 р., призначений інструктором Плужненського райкому
комсомолу, а згодом обраний головою колгоспу «Жовтень» Волочиського
району Кам’янець-Подільської області.
Упродовж п’яти років (1947–1951) – голова Клеванської артілі «Коопхім».
У січні 1951 р. В.А. Плютинського обрано головою колгоспу ім. Ворошилова
Клеванського району Рівненської області. На базі цього колгоспу в 1987 р. було
створено агрофірму «Зоря», головою якої і працював Володимир Антонович по
1998 р.З березня 1998 р. – голова ЗАР «АПК «Зоря», а з квітня – почесний
голова.За роки діяльності В.А. Плютинського в «Зорі» поряд із нарощуванням
власного аграрного потенціалу збудовано сучасні консервний і склозаводи,
м’ясокомбінат, великий тепличний комплекс, деревообробний цех, елеватор на
20 тис тонн зерна, станції технічного обслуговування автомобілів, тракторів та
іншого сільськогосподарського обладнання, сучасні тваринницькі комплекси.
Володимир Антонович обирався депутатом Верховної ради УРСР VII–XI
скликань, народним депутатом і членом Верховної ради СРСР, членом Президії
Верховної Ради УРСР, народним депутатом України III–IV скликань.
Він двічі Герой Соціалістичної праці, заслужений працівник сільського
господарства УРСР, почесний член Української академії аграрних наук (2001).
Помер 14 вересня 2009 р.
Джерело: Національна академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, членикореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 рр. : біогр. довід. / НААН ; уклад.
В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ;
відп. за вип. В. А. Вергунов. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Аграр. наука, 2012. С. 672–673.
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ЧУЧКA Григорія Петровича (1907-1995)
Вчений
у
галузі
тваринництва,
сільськогосподарських наук, професор

доктор

Народився 7 травня 1907 р. у с. Гуляйполе
Катеринославської губернії (нині Запорізька область). У
1928 р. закінчив зоотехнічний факультет Херсонського
сільськогосподарського інституту. У 1928–1930 рр. працював
викладачем Новомиколаївського сільськогосподарського
технікуму Запорізької області. У 1930–1932 рр. навчався в
аспірантурі Всесоюзного науково-дослідного інституту
свинарства. Упродовж 1933–1937 р. працював завідувачем кафедри Донецької
Вищої комуністичної сільськогосподарської школи. У 1937 р. його було обрано
завідувачем кафедри годівлі сільськогосподарських тварин Херсонського
сільськогосподарського інституту. У 1944–1955 рр. одночасно працював
проректором з навчальної і наукової роботи. Був завідувачем кафедри впродовж
40 років. У 1938 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Нормування
літньої годівлі тварин і методи оцінки продуктивності пасовищ», а в 1955 р. –
докторську дисертацію на тему: «Продуктивність і біологічні особливості
мангалицьких свиней та їх помісей в УРСР». У 1956 р. йому було присвоєно
вчене звання професора.
Наукові дослідження Г. П. Чучка на початкових етапах були спрямовані на
нормовану годівлю худоби влітку, методи оцінки продуктивності пасовищ,
засоби згодовування трави. Завдяки цим розробкам вперше застосовано метод
зворотних розрахунків продуктивності пасовищ, закладено теоретичні основи
стійлово-табірного утримання худоби. З 1957 р. дослідження вченого були
сконцентровані на проблемі кукурудзи як кормової культури у тваринництві на
півдні України. Позитивні результати отримано в дослідженнях із зоотехнічної
оцінки комбінованих силосів (кукурудза із соєю, цукровими буряками,
гарбузами, люцерною) для великої рогатої худоби і свиней.
Ученим опубліковано понад 100 наукових статей у журналах та газетах. Під
його керівництвом виконано і захищено 9 кандидатських дисертацій та
засновано наукову школу з годівлі сільськогосподарських тварин.
Нагороджений орденами «Знак Пошани», Трудового Червоного Прапора та
п’ятьма медалями, а також двома срібними і п’ятьма бронзовими медалями
ВДНГ СРСР та УРСР.
Помер Г. П. Чучко у травні 1995 р., похований у м. Херсоні.
Джерело: Вчені тваринники / УААН; наук. ред. М. В. Зубця, В. П. Бурката. К.: Аграрна
наука, 1999. С. 187–189. (Українські вчені-аграрії ХХ століття; кн.9).
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80 років від дня народження
МЕРКУШИНА В’ячеслава Васильовича (1937-2003)
Вчений
у
галузі
тваринництва,
сільськогосподарських наук

кандидат

Народився 25 травня 1937 р. у м. Полоцьку в сім’ї
військовослужбовця. Після закінчення в 1960 р.
зоотехнічного
факультету
Кам’янець-Подільського
сільськогосподарського інституту чотири роки працював
завідувачем кролеферми учбового господарства цього
інституту. У 1964 р. В. В. Меркушин вступив до
аспірантури у відділ кролівництва Інституту тваринництва
Лісостепу і Полісся УРСР і в 1968 р. захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Інтенсивне вирощування кролів на м’ясо». До 1970 р. В’ячеслав Васильович
працював у відділі кролівництва вищеназваного інституту на посаді старшого
наукового співробітника. Упродовж цього періоду вперше у колишньому СРСР
виростив «кроликів-бройлерів». Виробництвом визнано три його рецепти
гранульованих комбікормів для кролів.
Розробив принципово нову конструкцію шеду для утримання кролів; вивчив
успадкування масті за трипородного схрещування, вплив типу конституції на
м’ясну продуктивність кролів; продовжив дослідження щодо формування
м’ясності у кролів. З 1987 р. – співробітник Інституту розведення і генетики
тварин УААН. Коло його наукових інтересів включає питання формування
спадкових здатностей продуктивності у великої рогатої худоби, використання
автоматизованої системи збору й обробки зоотехнічної інформації в товарному
стаді молочних корів, інбридингу, адаптаційної здатності тварин, екстер’єру і
конституції, вдосконалення лебединської та бурої карпатської порід великої
рогатої худоби.
Він є одним із розробників методу оцінки комплексної якості корів бурих
порід України; «Програми селекційно-племінної роботи з бурою худобою
України на період до 2012 року», новоствореного північно-східного молочного
типу бурої худоби; нових методів установлення ступеня успадкування
кількісних ознак, визначення рівня інбридингу й адаптаційної здатності тварин,
типів конституції і екстер’єру. Автор понад 135 наукових статей, отримав два
патенти на винаходи.
Помер 8 травня 2003 р., похований у с. Мала Олександрівка
Бориспільського району Київської області.
Джерело: Вчені тваринники / УААН; наук. ред. М. В. Зубця, В. П. Бурката. К.: Аграрна
наука, 1999. С. 120–121. (Українські вчені-аграрії ХХ століття; кн.9).
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120 років від дня народження
РУДНЄВ Дмитро Федорович (1902–1987)
Вчений у галузі ентомології та захисту рослин, доктор
біологічних наук, професор.
Народився 26 травня 1902 р. в м. Корсунь Київської
губернії (нині – м. Корсунь-Шевченківський Черкаської
обл.). Трудову діяльність почав із чорнороба на залізниці.
Закінчив Ленінградську лісотехнічну академію.
Наукову діяльність Д.Ф. Руднєв розпочав у середині
1920-х років на Дарницькій лісовій дослідній станції під Києвом, де працював
колектив видатних фахівців-ентомологів під керівництвом З.С. Голов’янка. В
подальшому закінчив аспірантуру Інституту зоології АН УРСР, після чого
обіймав посаду старшого наукового співробітника. В 1935 р. за сукупністю
наукових праць йому було присуджено науковий ступінь кандидата біологічних
наук.
Не обминуло лихо і Д.Ф. Руднєва. Протягом 1936–1944 рр. він перебував у
засланні в Магаданській області, виконував важкі роботи на лісорозробках.
Приводом для його засудження була публікація в закордонному журналі статті,
яка повторювала опубліковані у вітчизняних джерелах матеріали про великого
дубового вусача в Україні. Після повернення із заслання опублікував у журналі
«Энтомологическое обозрение» статтю «Короеды Магаданской области».
Повернувшись до Києва в 1944 р., Д.Ф. Руднєв деякий час працював
інженером лісозахисту Київського управління лісового господарства. З 1946 р. й
до виходу на пенсію (1977) свою трудову та наукову діяльність пов’язав з
Інститутом ентомології і фітопатології АН УРСР (згодом – Український науководослідний інститут захисту рослин). Спочатку старший науковий співробітник
лабораторії екології та групи патології комах, з 1951 р. – завідувач лабораторії
лісової ентомології, відділів ентомології, лісової та садової ентомології,
лабораторії стійкості сільськогосподарських культур до шкідників, 1973–
1977 рр. – старший науковий співробітник-консультант.
Д.Ф. Руднєв провадив випробування хімічних засобів у боротьбі з
шкідниками саду й полезахисних лісосмуг, з короїдами в лісах Карпат,
фітофагами лісових насаджень на нижньодніпровських пісках, з буряковим
довгоносиком в Україні.
Автор понад 200 опублікованих наукових праць, серед яких низка книг та
статей іноземними мовами. Підготував 20 кандидатів наук.
Помер Д.Ф. Руднєв 20 травня 1987 р. в Києві.
Інформацію надіслано Інститутом захисту рослин НААН
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ЧЕРВЕНЬ
100 років від дня народження
ВЕРНЯЄВА Олега Васильовича (1922–1998)
Вчений
у
галузі
механізації,
доктор
сільськогосподарських наук, професор, засновник наукової
школи «Ґрунтообробні машини»
Народився 3 червня 1922 р. в Іркутській області в сім’ї
службовця.
Учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни. У
1948 р.
закінчив
Ростовський
інститут
сільськогосподарського машинобудування. Працював на
заводі «Червона Зірка» у м. Кіровоград на посадах конструктора, керівника
конструкторської групи. Із 1953 р. – в Ростові-на-Дону, в конструкторському
бюро заводу «Червоний Аксай». У 1961 р. захистив кандидатську дисертацію в
Інституті сільськогосподарського машинобудування, обіймав посади асистента,
старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, декана факультету. У 1970 р.
– докторську дисертацію за темою «Технологічні принципи обробітку ґрунту
пасивними робочими органами культиваторів та з кутовим коливанням в
горизонтальній площині».
Із 1978 р. – професор, згодом завідувач кафедри сільськогосподарських
машин Дніпропетровського сільськогосподарського інституту. У 1992 р. вийшов
на пенсію у зв’язку зі станом здоров’я. Велике значення для
сільськогосподарської науки мають дослідження професора О.В. Верняєва. На
підставі його теорії активних робочих органів ґрунтообробних машин науковим
колективом кафедри сільськогосподарських машин Дніпропетровського
агроуніверситету створений культиватор-плоскоріз з активними робочими
органами, який принципово відрізняється від існуючих конструкцій, а по всіх
агротехнічних показниках набагато краще культиваторів з пасивними робочими
органами.
Професор О.В. Верняєв – засновник наукової школи «Ґрунтообробні
машини». Він підготував 14 кандидатів технічних наук. Досконало володів
німецькою та болгарською мовами. Неодноразово читав лекції в університетах
Берліна, Лейпцига, Софії, мав там своїх аспірантів. Професор О.В. Верняєв –
автор близько 100 наукових робіт та 15 авторських свідоцтв. Серед них «Теорія,
конструкція, розрахунок сільськогосподарських машин» (в 2-х томах видана в
Індії), «Активные рабочие органы культиваторов», «Основы исследования
работы почвообрабатывающих машин рентгенографическим методом» та ін.
Помер 13 лютого1998 р.
Інформацію
університету.

отримано

від

Дніпровського
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державного

аграрно-економічного

90 років від дня народження
ІВАНОВА Івана Костянтиновича (1932–1986)
Вчений у галузі фізіології сільськогосподарських тварин,
кандидат ветеринарних наук, доктор біологічних наук,
професор
Народився 5 червня 1932 р. у м. Рубіжне Луганської
області в сім’ї робітників.
У 1947 р. закінчив неповну середню школу в радгоспі
«Петровський» Сватівського району, а потім – ветеринарний
технікум у м. Старобельськ (1950).
Працював ветеринарним фельдшером зооветеринарної дільниці
Андріївського району Донецької
області. У 1954–1959 рр. навчався у
Харківському зооветеринарному інституті, після чого працював ветеринарним
лікарем обласної Держплемстанції при Науково-дослідному інституті
тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, завідувачем амбулаторії в
Харківському зооветеринарному інституті, з 1961 р. – асистентом кафедри
нормальної і патологічної фізіології цього ж інституту.
Після захисту (1964) кандидатської дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата ветеринарних наук призначений на посаду вченого секретаря
Ради Інституту та за сумісництвом, на посаду доцента кафедри акушерства і
клінічної діагностики. У 1969 р. І.К. Іванов захистив докторську дисертацію у
1971 р. отримав науковий ступінь доктора біологічних наук, а згодом у 1975р.
отримав вчене звання професора.
У 1974–1976 рр. перебував у закордонному відрядженні – в Алжирській
народно-демократичній республіці як викладач у Національній ветеринарній
школі. З 1976–1977 рр. – професор кафедри патанатомії і патологічної фізіології
у Харківському зооветеринарному інституті; з 1977 по 1982 рік – завідувач
кафедри
нормальної
і
патологічної
фізіології
Воронезького
сільськогосподарського інституту, а з 1982 по 1986 рік (до трагічної загибелі) –
очолював кафедру клінічної діагностики, а потім кафедру фізіології тварин у
Дніпропетровському сільськогосподарському інституті, нині Дніпровський
державний аграрно-економічний університет.
Професор І.К. Іванов – автор понад 60 наукових та науково-методичних
робіт, у тому числі монографії, навчального посібника «Фізіологія
сільськогосподарських тварин» у співавторстві. Досвідчений педагог, займав
активну позицію в суспільному житті, мав нагороди за сумлінну науковопедагогічну працю.
Помер І.К. Іванов у 1986 р.
Інформацію
університету
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105 років від дня народження
ЗВЄРЄВОЇ Галини Володимирівни (1917-2001)
Вчена у галузі тваринництва, доктор біологічних наук,
член-кореспондент ВАСГНІЛ (1966), член-кореспондент
УААН (1991), Заслужений діяч науки України
Народилась 10 червня 1917 р. у м. Уфа. В 1939 р.
закінчила Троїцький ветеринарний інститут, залишилася
старшим лаборантом при кафедрі епізоотології. У 1941 р.
призначена асистентом кафедри акушерства, з 1943 по 1948 рр.
працювала виконуючою обов’язки завідувача цієї самої
кафедри. У 1948 р. переведена на посаду завідувача кафедри акушерства і
штучного осіменіння Львівського ветеринарного інституту. Останні роки
працювала професором цієї самої кафедри.
У 1947 р. захистила кандидатську, в 1952 р. – докторську дисертації, в
1953 р. – затверджена в ученому званні професора. У 1966 р. обрана членомкореспондентом ВАСГНІЛ, в 1991 р. – членом-кореспондентом УААН. У 1968 р.
присвоєне почесне звання Заслуженого діяча науки України.
Опублікувала понад 300 наукових праць, в тому числі у виданнях США,
Мексики, Італії, Франції, Польщі, Голландії, Австралії, інших країн. Як визнаний
лідер серед науковців, що вирішують широкий комплекс проблем відтворення
стада, створила могутню і розгалужену школу, яка згуртувала тисячі
послідовників – від студентів до фахівців, кандидатів і докторів наук. Все своє
життя
присвятила
трьом
взаємопов’язаним
науковим
інтересам:
1) відтворювальна функція самців, одержання, зберігання і використання
сперми; 2) плодючість самок і засоби до її поліпшення; 3) захворювання вимені
у корів.Підготувала серію довідників та рекомендацій по відтворенню поголів’я,
методологічних і навчальних матеріалів для ВНЗ, має авторські свідоцтва на
винаходи. Нагороджена Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України,
трьома орденами Трудового Червоного Прапора, орденом «Знак Пошани»,
медалями. Померла Г. В. Звєрєва 11 січня 2001 р.
Джерело: Вчені-селекціонери у тваринництві / УААН; наук. ред. М. В. Зубця,
В. П. Бурката. К.: Аграрна наука, 1997. С. 57-58. (Українські вчені-аграрії ХХ століття; кн.1).

165 років від дня народження

БУДРІНА Петра Васильовича (1857–1939)
Вчений-агроном,
агрохімік,
ґрунтознавець,
організатор сільськогосподарської дослідної справи в Росії,
Україні, Польщі
Народився 18 (30) червня 1857 р. у с. Нердва Пермської
губернії (Росія).
Закінчив Санкт-Петербурзький університет (1879). У
1879–1882 рр. стипендіат, потім понадштатний консерватор
агрономічного кабінету Санкт-Петербурзького університету.
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З 1882 р. – доцент, професор, завідувач кафедри землеробства, у 1883–
1902 рр. – завідувач учбово-дослідної ферми (нині Інститут ґрунтознавства,
агротехніки і добрив у Пулавах, Польща), у 1891–1905 рр. – засновник і завідувач
першої у світі кафедри рослинництва, у 1895–1900 рр. – помічник директора, у
1902–1905 рр. – директор Ново-Олександрійського інституту сільського
господарства та лісівництва (нині Харківський національний аграрний
університет ім. В. В. Докучаєва).
У 1905–1907 рр. – завідувач Енгельгардтівської сільськогосподарської
дослідної станції, у 1908–1912 рр. – засновник і директор першої в Царській Росії
державної селекційної установи – Харківської сільськогосподарської обласної
селекційної дослідної станції (нині Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва
УААН). З 1913 р. – професор, завідувач учбової частини Санкт-Петербурзьких
сільськогосподарських курсів. У пореволюційний час – професор, завідувач
кафедри рослинництва Ленінградського сільськогосподарського інституту.
Викладав у ленінградських інститутах: прядивних культур та боротьби зі
шкідниками сільського та лісового господарства. У 1916–1931 рр. – завідувач,
науковий консультант відділу рослинництва Сільськогосподарського музею в
Ленінграді. Одночасно у 1919–1923 рр. – директор Миколаївської дослідної
станції, у 1923–1927 рр. – засновник та перший директор Дєтськосельської
лляної дослідної станції. Організатор і керівник І Всеросійського з’їзду діячів з
селекції сільськогосподарських рослин, насінництва та розповсюдження
насіннєвого матеріалу в Харкові (1911 р.).
У світовій агрономії професора П. В. Будріна по праву вважають піонером
розроблення сидеральної системи землеробства. Він першим здійснив
комплексні наукові дослідження із застосуванням люпину як зеленого добрива,
а також розробив рекомендації щодо застосування його не тільки на легких, а й
на важких дерново-підзолистих ґрунтах. П. В. Будрін – автор 250 наукових
праць.
Помер 27 березня 1939 р. в Ленінграді, там і похований.
Джерело: Вергунов В. А. Будрін Петро Васильович (1927–1982) / В. А. Вергунов // Вченіґрунтознавці, агрохіміки, землероби / УААН. К. : Аграр. наука, 2003. С. 251–253
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 8).

130 років від дня народження
ВІЛЕНСЬКОГО Дмитра Гермогеновича (1892–1960)
Вчений у галузі ґрунтознавства та геоботаніки, один
із організаторів галузевого науково-освітнього процесу в
УСРР
Народився 18 червня 1892 р. в м. Шепетівці
Ізяславського повіту Волинської губернії.
Навчався у Любарській двокласній школі Ізяславського
повіту (1903–1905) та Кременецькому духовному училищі
(1905–1906) Волинської губернії. Протягом червня 1906 –
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вересня 1911 рр. – вихованець Волинської духовної семінарії. З 3.09.1911 по
29.05.1917 рр. навчався на сільськогосподарському відділенні Київського
політехнічного інституту Імператора Олександра II. Після захисту дипломної
роботи «Сортовипробування картоплі і деякі спостереження над іншими
біологічними факторами її культури», підготовленої під керівництвом
професора П.Р. Сльозкіна, по закінченні вузу отримує звання вченого агронома.
Під час навчання працює помічником завідувача оцінюючого відділення
Київського повітового земського управління, а також практикантом від
Департаменту землеробства на Краснокутській сільськогосподарській дослідній
станції Саратовської губернії та завідувачем її розсадника лікарських рослин.
З листопада 1916 р. викладає на агрономічному факультеті Саратовського
державного університету, а з січня 1917 р. керує практичними заняттями
слухачів його IV курсу з приватного землеробства. Починаючи з червня 1917 р.
– професорський стипендіат КПІ по кафедрі приватного хліборобства. Із лютого
1918 р. працює асистентом Саратовської обласної сільськогосподарської
дослідної станції, а з квітня 1919 р. – консультантом Другої Поволзької
гідротехнічної дослідної станції. У жовтні цього ж року його обирають
секретарем міському при Саратовській дослідній станції. Із квітня 1920 р. на
нього покладається керівництво геоботанічними дослідженнями Волгоградської
губернії.
Призначається спеціалістом обласного управління з сільськогосподарської
дослідної справи Нижнього Поволжя та керівником геоботанічних досліджень з
метою встановлення ґрунтово-кліматичних областей Царицинської та
Астраханської губерній. Починаючи з 1921 р. – асистент Тіфліського (нині –
Тбіліського) державного політехнічного інституту ім. В.І. Леніна. З кінця того ж
року викладає у Закавказькому Червоноармійському університеті. Наступного
року знову у Тіфліському політеху викладає на постійній основі дослідну справу,
а з лютого 1923 р. – доцент кафедри загального рільництва. Із листопада 1924 р.
повертається в Україну професором кафедри сільськогосподарської ботаніки
Харківського
сільськогосподарського
інституту
ім. Х.Г. Раковського.
Починаючи з березня наступного року завідує геоботанічною секцією науководослідної кафедри НКО УСРР при ХСГІ. З 19.10 – декан сільськогосподарського
факультету вузу Протягом 1.01. – 30.01.1926 р. бере участь у Всесоюзному з’їзді
ґрунтознавців у Москві. Із другої половини 1925-го та у 1926 р. від імені кафедри
ґрунтознавства ХСГІ проводить дослідження Олешківських пісків.
Після створення у Харкові Українського інституту прикладної ботаніки
(1928) очолює в ньому відділ меліораційних займищ. Потім за сумісництвом
викладає, а з 1931 р. – очолює в ньому кафедру ґрунтознавства і гідрології
Київського інженерно-меліоративного інституту. Протягом 1930–1949 рр. – член
редколегії, а у 1934–1939 рр. – один із трьох редакторів разом із В.Р. Вільямсом
та О.О. Яриловим журналу «Почвоведение». Із 1931 р. – заступник директора з
наукової роботи Всеукраїнського НДІ агроґрунтознавства та хімізації сільського
господарства. Із липня 1933 р. – директор та керівник сектору Всеукраїнського
НДІ агроґрунтознавства та хімізації сільського господарства у Києві (нині – ННЦ
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«Інститут землеробства НААН»), а з жовтня цього ж року – заступник голови
радянської секції Міжнародної асоціації ґрунтознавців.
Переїжджає до Москви, де з 25 грудня 1933 р. – асистент кафедри
ґрунтознавства Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова. У
1935 р. затверджено у науковому ступені доктора геолого-мінералогічних наук
без захисту дисертації. Протягом 1936–1937 рр. навчається в Московському
вечірньому університеті марксизму-ленінізму. У 1940 р. обраний членомкореспондентом Чехословацької академії сільськогосподарських наук. З 1958 р.
– стає головою Центрального наукового Бюро з проблем районування території
СРСР. Видає перший вітчизняний узагальнюючий підручник «Історія
ґрунтознавства в Росії». Помер 13 лютого 1960 р. і похований в Москві на
Введенському цвинтарі.
Творча спадщина вченого налічує 207 наукових праць, серед яких 12
монографій. Серед найзначніших здобутків: 1) встановлення явища кольматації;
2) розробка нових індексів генетичних горизонтів ґрунтів − Н, Е, І, Р та ін.
(замість А, В, С; 1928 р.), які стали загальноприйнятими у ґрунтознавців
України; 3) співавтор усіх перших карт ґрунтів України; 4) піонерські
геоботанічні дослідження меліорованих осушених ґрунтів України; 5) авторство
ґрунтових карт США, Канади, окремих регіонів і округів СРСР; 6) розробка
методів грунтових досліджень і великомасштабного картогруваня ґрунтів.
Джерело: Вергунов В. А. Невідомі сторінки життя та творчої діяльності
професора Д. Г. Віленського / В. А. Вергунов // Історія науки на межі тисячоліть : зб. наук.
пр. К., 2006. Вип. 23. С. 28–50.
120 років від дня народження
ДАХНОВСЬКОГО Миколи Васильовича (1902-1986)
Вчений
у
галузі
тваринництва,
сільськогосподарських наук

кандидат

Народився 24 червня 1902 р. на станції Попелюха
Південно-Західної залізниці (Вінницька область).
У 1925 р. вступив до Київського ветеринарнозоотехнічного інституту і закінчив його повний курс у 1929 р.
Із 1930 р. працював на посаді директора Харківського
племінного птахівничого радгоспу «Борки». У 1938 р. був
призначений на посаду директора Української науково-дослідної станції
птахівництва. У листопаді 1943 р. займався відновленням станції «Борки» і її
експериментальної бази. Під керівництвом і за безпосередньою участю
М. В. Дахновського науково-дослідну станцію у 1959 р. реорганізовано в
Український науково-дослідний інститут птахівництва, директором якого він
був по грудень 1963 р. Із 1964 по 1972 р. працював на посаді завідувача
лабораторії технології виробництва кормів.
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У 1953 р. у Харківському ветеринарному інституті захистив кандидатську
дисертацію на тему: «Освоение водоемов для выращивания уток», а в 1970 р.
отримав наукове звання старшого наукового співробітника.
В інституті за його особистою участю виведено велику сіру породу гусей,
створено українську породну групу качок, що включає 4 популяції – білу, сіру,
глинясту та чорну білогруду, зібрано велику колекцію місцевих та рідкісних
порід курей. Розроблялися методи вирощування качок у морських і прісних
водоймах (лиманах, плавнях, ставках і т.д.), технології інтенсивного ведення
птахівництва, вивчалась ефективність гібридизації у птахівництві, шляхи
підвищення ефективності використання різних кормових ресурсів.
Під його керівництвом та за безпосередньою участю розроблялися науково
обґрунтовані технології промислового бройлерного птахівництва. Лабораторія
під його керівництвом надавала істотну теоретичну і практичну допомогу
господарствам в організації збалансованої годівлі ремонтного молодняку й
дорослої птиці.
М. В. Дахновський нагороджений орденом «Червона зірка», великою
золотою медаллю ВДНГ та іншими відзнаками.
Опублікував близько 100 наукових праць.
Помер у 1986 р. в м. Сімферополь, де й похований.
Джерело: Вчені у галузі тваринництва / УААН; наук. ред. М. В. Зубця, В. П. Бурката.
К.: Аграрна наука, 1999. С. 119–120. (Українські вчені-аграрії ХХ століття, кн.2

ЛИПЕНЬ
105 років від дня народження
ХМЕЛЬОВА Бориса Йосиповича (1917–1983)
Вчений у галузі селекції та насінництва зернових
культур, доктор сільськогосподарських наук
Народився 1 липня 1917 р. у с. Єлань Єланського району
Волгоградської області (Росія).
Після закінчення місцевої середньої школи вступив у
Саратовський сільськогосподарський інститут, який закінчив
у 1938 р. і одержав диплом агронома-селекціонера. Все
подальше життя вченого було тісно пов’язане з виведенням і
впровадженням у виробництво високопродуктивних цінних сортів зернових
культур.
У 1938–1941 рр. Б. Й. Хмельов працював завідувачем групи селекції
зернових культур Туркменської Держселекстанції, 1941–1943 рр. – головним
агрономом плодовиноградного радгоспу (Туркменія), 1944–1948 рр. –
спеціалістом з селекції озимого жита Верхняцької селекційної станції, упродовж
1948–1951 рр. – аспірант Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрових
буряків. З 1951 по 1956 рр. працював завідувачем відділу селекції зернових
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культур Іванівської дослідно-селекційної станції, в 1956–1966 рр. – старшим
викладачем, завідувачем кафедри, деканом агрономічного факультету
Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту. З 1966 р. і до кінця
свого життя працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових
буряків старшим науковим співробітником, завідувачем відділу селекції
зернових культур.
Наукову роботу Б. Й. Хмельов розпочав з детального дослідження
цінності місцевих сортів та популяцій зернових культур з метою
використання їх у селекційному процесі. У 1969 р. захистив докторську
дисертацію на тему: «Исходный материал в селекции пшеницы и некоторые
вопросы методики отбора». Б. Й. Хмельов був не тільки відомим вченимселекціонером, а й талановитим педагогом, постійно турбувався про
підготовку висококваліфікованих наукових кадрів і спеціалістів сільського
господарства. Упродовж 10 років читав лекції студентам, підготував 4
кандидати наук, постійно виступав на семінарах, конференціях, опублікував
понад 90 наукових праць.
Помер 12 грудня 1983 р., похований на Байковому кладовищі м. Києва.
Джерело: Корчинський А. А. Хмельов Борис Йосипович (1917–1983) / А. А. Корчинський
// Вчені-генетики, селекціонери та рослинники / УААН. К. : Аграр. наука, 2003. С. 489–490
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 7).

90 років від дня народження
ГУЛЯ́ЄВА Анатолія Гавриловича (1932–2000)
Відомий вчений в галузі садівництва, кандидат
сільськогосподарських наук, Заслужений працівник
сільського господарства України
Народився 3 липня 1932 р. в м. Донецьку. У 1955 р.
закінчив агролісомеліоративний факультет Луганського
сільськогосподарського інституту. З 1955 р. працював за
отриманою спеціальністю на Комаровській МТС
(Тернопільська обл.), у 1956 р. – старшим садоводом в тресті
«Зеленстрой» м. Донецька. У 1956–1958 рр. – технорук Першотравневого
держлісорозсадника. У 1958–1966 рр. – головний агроном радгоспу
«Врубовщик» Донецької обл. У 1966–1976 рр. – директор Донецького філіалу
інституту «Укргіпросад». З 1976 р. працював на Донецькій дослідній станції
садівництва (потім Артемівська, нині Бахмутська дослідна станція
розсадництва Інституту садівництва НААН) – директором, а з 1996 р. –
завідувачем відділу розсадництва.
Розробив технології вирощування інтенсивних садів, виробництва
садивного матеріалу плодових та ягідних культур, комплексну систему
керування якістю праці і продукції. Під його керівництвом станція за значний
внесок в розвиток садівництва у 1986 р. була нагороджена Почесною грамотою
Президії Верховної Ради УРСР.За його редакцією виданий ряд наукових та
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науково-популярних книг: Справочник садовода, 1980; Справочник по
ягодоводству, 1981; Садоводу–любителю, 1986, 1989. Отримав авторські
свідоцтва на підщепи яблуні Д471 і Д1071 та кілька А.С. на винахід на способи
вирощування оздоровленої розсади суниці. Нагороджений орденом «Знак
Пошани» та медалями СРСР.
Помер у 2000 р.
Джерело: Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи. І.К.Омельченко,
І.В.Гриник. К.: "Преса України", Інститут садівництва НААН, 2012. 528 с., іл.

95 років від дня народження
ДОЛГІЛЕВИЧА Марата Йосиповича (1927–2007)
Вчений у галузі ґрунтознавства, доктор біологічних
наук, професор, член-кореспондент ВАСГНІЛ,
член-кореспондент НААН
Народився 10 липня 1927 р. у м. Ялта Автономної
Республіки Крим.
У 1952 р. закінчив агрономічний факультет Кримського
сільськогосподарського
інституту
ім.
М.І. Калініна
(м. Сімферополь). Протягом 1953–1956 рр. – аспірант,
молодший науковий співробітник Кримського філіалу АН УССР
(м. Сімферополь); 1956–1957 рр. – завідувач лабораторії Кримської гірськолісової дослідної станції Українського науково-дослідного інституту лісового
господарства і агролісомеліорації (м. Алушта); 1957–1962 рр. – молодший,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії Українського науководослідного інституту ґрунтознавства (м. Харків). Упродовж 1962–1965 рр. –
доцент кафедри меліоративного ґрунтознавства і землеробства Українського
інституту інженерів водного господарства (м. Рівне); з 1982 р. – завідувач
кафедри, професор Державного агроекологічного
університету та
Житомирського державного технологічного університету (м. Житомир).
У 1958 р. в Інституті лісу АН СССР захистив кандидатську дисертацію на
тему: «Опад та його значення в утворенні гумусу в бурих гірсько-лісових ґрунтах
під дубовими і буковими лісами Криму», а у 1972 р. в Московському державному
університеті – докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і експериментальні
дослідження питань захисту ґрунтів від вітрової ерозії на Україні».
До коло наукових інтересів належать: ґрунтова аеродинаміка; механізми,
кліматологія вітрової ерозії фунту; аеродинаміка систем лісових смуг;
теоретичні основи конструювання екологічно стійких і продуктивних
лісоаграрних ландшафтів у районах активної вітрової ерозії; теорія й управління
водним, радіаційним і тепловим балансами гідро- та автоморфних грунтів;
кругообіг речовин у лісових екосистемах; міграція радіонуклідів у ландшафтах;
радіоекологія лісових екосистем.
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Опублікував 285 наукових праць, у тому числі 48 книг, брошур, навчальних
посібників для вузів, отримав 5 патентів і свідоцтв на винаходи, розробив 18
рекомендацій виробництву. Наукова школа представлена 14 кандидатами і 3
докторами наук. Обраний у 1991 р. членом-кореспондентом УААН.
Дійсний член Української екологічної академії наук, член-кореспондент
РАСГН. Був директором міжнародного семінару, організованого РАО ЮНЕСКО
із захисного лісорозведення для країн, що розвиваються, в Середземномор’ї,
Африці, на Близькому Сході та в Азії (1967); здійснював методичне керівництво
екологічними дослідженнями серед науково-дослідних інститутів держав –
членів СЕВ (1971); членом відділення лісівництва та афолісомеліорації, головою
комісії із захисного лісорозведення Всесоюзної академії сільськогосподарських
наук (м. Москва, 1973–1990), керівником і виконавцем двосторонніх українськошведських радіоекологічних досліджень (1992–1998), членом експертної ради
ВАК України (1992–1998).
Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2002) та сімома
медалями. Присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України
(1992). Помер у 2007 р.
Джерело: Учені ґрунтознавці та агрохіміки Національного наукового центру
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Харків: Смугаста
типографія, 2016. Кн. 1. С. 60-61.

70 років від дня народження
КАТАН Людмили Ігорівни (1952–2020)
Вчена у галузі аграрної економіки, фінансового
забезпечення сталого розвитку аграрної сфери, доктор
економічних наук, професор
Народилась 11 липня 1952 р. у сім’ї службовця в
м. Дніпропетровську.
У 1974 р. закінчила Дніпропетровський національний
університет за фахом інженер – механік. У 1974–1996 рр.
працювала інженером, молодшим співробітником, старшим
співробітником у Дніпропетровському Інституті технічної механіки АН УРСР.
У 1974 р. зарахована в аспірантуру Дніпропетровського Інституту технічної
механіки АН УРСР, по закінченню якої захистила дисертацію на тему:
«Дослідження напружено-деформовного стану підкріпленої циліндричної
оболонки, що спирається на пружні ложементи довільної протяжності» та
здобула ступінь кандидата технічних наук.
У 1994–1996 рр. здобувала другу вищу освіту за фахом «Спеціаліст з
фінансів та кредиту», навчаючись в Інституті післядипломної освіти
Дніпропетровського національного університету. Після закінчення з вересня
1996 р. почала працювати у Дніпропетровському державному аграрному
університеті, нині Дніпровський державний аграрно-економічний університет.
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Спочатку на посаді доцента кафедри обліку і фінансів (1996–2003), потім
доцентом кафедри фінансів (2003–2005), професором кафедри фінансів (2005–
2014), а з 2014 р. по 28 листопада 2020 р. –завідувачем кафедри.
На протязі 22 річного періоду роботи в Дніпропетровському державному
аграрно-економічному університеті професор Катан Л.І. на високому науковометодичному рівні читала курси лекцій, вела практичні та семінарські заняття з
фінансування, інвестування та кредитування діяльності підприємств
агропромислового комплексу. Вона виконувала необхідний для викладання
дисциплін обсяг робіт по науково-методичному забезпеченню навчального
процесу, є автором 11 монографій, 15 навчальних посібників, з яких 7 мають
гриф МОНМС України та 4 гриф Міністерства аграрної політики та
продовольства України.
З 2005 р. Людмила Ігорівна виконувала наукове дослідження щодо
формування інвестиційної політики та фінансового механізму її реалізації для
фінансового забезпечення сталого розвитку аграрної сфери, а також
забезпечувала проведення досліджень викладачами, аспірантами, студентами і
впровадження розробок в діяльність агроформувань регіону та області.
У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Економічне
забезпечення сталого розвитку аграрної сфери України» за спеціальністю
08.00.03 – економіка та управління національним господарством у
спеціалізованій вченій раді Д 38.806.01 Миколаївського національного
аграрного університету (номер диплома ДД № 002992). Вчене звання професора
фінансів присвоєно у грудні 2014 році (номер атестата 12 ПР №000086).
Професор Катан Л.І. була членом редакційної колегії наукових фахових
видань «Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного
університету» «Агросвіт», радником асоціації «Дніпровський банківський
союз», членом журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни
«Фінанси» ( 2017, 2018) (м. Дніпро), ІІ етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади з дисципліни «Банківська справа» (2018, Ірпінь), ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з дисципліни «Фінанси
і кредит» (Київ, 2018)., постійним експертом секції Наукової ради Міністерства
науки і освіти України за фаховим напрямом «Економіка», експертом з
акредитації освітніх програм за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування» при Національному агентстві із забезпечення якості вищої
освіти.
Приймала участь у стажуваннях в іноземних університетах при реалізації
двох міжнародних проектів: «Tempus»- JEP-27224-2006 “Increasing the
competitiveness of Ukrainian Economy and Agriculture» (2007) (в якості
сокоордитора проекту від Дніпропетровського державного аграрноекономічного уніерситетут) та проекту Міністерства справ торгівлі та розвитку
Канади «Ukraine Grain Storage and marketing Cooperatives Progect» (2013–2020) (в
якості учасника). Приймала участь у роботі 24-ого Міжнародного Економічного
Форуму «Посткризовий Світ: Час Нових Лідерів» (Польща).
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За сумлінну працю відмічена «Знаком пошани» Міністерства аграрної
політики та продовольства України.
Померла 28 листопада 2020 року.
Інформацію
університету.

отримано

від

Дніпровського

державного

аграрно-економічного

120 років від дня народження
СИДОРЕНКА Михайла Федоровича (1902–1989)
Вчений у галузі агротехніки, селекції та насінництва
плодових насаджень, кандидат сільськогосподарських наук,
заслужений агроном УРСР (1962), заслужений діяч науки
УРСР (1969).
Народився 12 липня 1902 р., с. Красногорівка, Великобагачанський р-н, Полтавська обл. (нині с. Сидорівщина,
Миргородський р-н, Полтавська обл.).
У 1921–1924 рр. – учень Красногорівської сільськогосподарської
профшколи (с. Красногорівка-Сидорівщина, Полтавська обл.); 1924–1927 рр. –
голова Білоцерківського райкому і член Полтавського окружкому Профспілки
«Рабземлес»; 1932–1941 рр., 1945–1974 рр. – директор Мелітопольської
дослідної станції садівництва, яка у 1972 р. реорганізована в Український
науково-дослідний інститут зрошуваного садівництва, у 1992 р. перейменовано
в Інститут зрошуваного садівництва Української академії аграрних наук; 1974–
1985 рр. – консультант відділу селекції Українського науково-дослідного
інституту зрошуваного садівництва (нині Мелітопольська дослідна станція
садівництва ім. М.Ф. Сидоренка ІС НААН, м. Мелітополь); 1947–1974 рр. –
директор однорічної сільськогосподарської школи (за сумісництвом)
(м. Мелітополь); 1941–1945 рр. – учасник другої світової війни, комісар,
заступник командуючого Північно-Кавказьким фронтом з політичної роботи.
У 1948 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Черешня на
террасах реки Молочной» (Одеський сільськогосподарський інститут, нині
Одеський державний аграрний університет, м. Одеса).
Серед наукових інтересів М.Ф. Сидоренка – організація промислового
садівництва на півдні України, агротехніка вирощування черешні. Є автором і
співавтором 30 сортів персика, з яких дев’ять - районовано в Україні. За
результатами досліджень М.Ф. Сидоренком опубліковано понад 30 наукових
праць.
Вченого нагороджено двома орденами Леніна (1966, 1971), двома орденами
Трудового Червоного Прапора (1948, 1958), чотирма срібними та золотими
медалями ВДНГ СРСР, а також присвоєно почесне звання Героя Соціалістичної
Праці (1971), заслуженого діяча науки УРСР (1969) та заслуженого агронома
УРСР (1962). Про цю чудову скромну людину створено фільм «Батько садів»
(1975), на фасаді головного корпусу дослідної станції йому встановлено
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меморіальну дошку (1992). Помер 5 жовтня 1989 р., м. Мелітополь, Запорізька
обл.
Інформацію отримано з Мелітопольської дослідної станції садівництва імені
М.Ф.Сидоренка ІС НААН

120 років від дня народження
САМЦЕВИЧА Семена Андрійовича (1902–1986)
Вчений у галузі ґрунтової і технічної мікробіології,
член-кореспондент АН БРСР, заслужений діяч науки БРСР
Народився 14 липня 1902 р. у с. Докудово Логінецької
волості Борисівського повіту Мінської губернії (нині
Крупського району Мінської області, Білорусь) у селянській
сім’ї. Середню освіту здобув у Борецькому землемірноагрономічному училищі, після чого (1919–1924 рр.) навчався
на
агрономічному
відділенні
Борецького
сільськогосподарського інституту (нині БСГА м. Горки). Працював районним
агрономом Смиловичського району Мінської області. Другу вищу освіту
(1930 р.) здобув у Вологодському молочно-господарському інституті
(м. Вологда). У 1930–1933 рр. навчався в аспірантурі за фахом мікробіологія у
Всесоюзному інституті тваринництва.
З 1934 р. розпочалася наукова діяльність в Білорусії в лабораторії ґрунтової
мікробіології Інституту біології АН БРСР. У цей період (1934–1938 рр.)
сформувався основний напрямок його досліджень – сільськогосподарська
мікробіологія. У 1938–1939 рр. С. А. Самцевич завідував лабораторією
мікробіології Всесоюзного науково-дослідного інституту льону в м. Торжку
Калінінської області, а в 1940 р., після захисту кандидатської дисертації, очолив
кафедру фізіології рослин і мікробіології Уманського сільськогосподарського
інституту. У роки Другої світової війни з 1941 по 1945 рр. С. А. Самцевич
перебував на фронті. Після демобілізації в 1945 р. продовжив роботу в
Уманському сільськогосподарському інституті завідувачем кафедри фізіології
рослин і мікробіології, а з 1947 по 1955 рр. керував лабораторією мікробіології
Інституту лісівництва АН УРСР. З 1955 р. працював професором кафедри
фізіології рослин і мікробіології Української сільськогосподарської академії
(УСГА) і очолював лабораторію ґрунтової мікробіології Українського науководослідного інституту землеробства (1955–1964 рр.).У 1954 р. С. А. Самцевич
захистив докторську дисертацію, в 1956 р. йому присвоєно звання професора.
У 1964 р. С. А. Самцевич повернувся до Білорусі, де працював завідувачем
лабораторії мікробіології Інституту експериментальної ботаніки, а з 1966 р. – в
Інституті мікробіології АН БРСР. З 1977 р. він науковий консультант лабораторії
взаємовідносин мікроорганізмів ґрунту і вищих рослин, якою керував упродовж
багатьох років. У 1967 р. С. А. Самцевич обраний членом-кореспондентом АН
БРСР.
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Підготовлено 22 кандидати і 1 доктор наук. Ним опубліковано понад 200
наукових праць, він був редактором низки наукових збірників.
Нагороджений орденом Червоної Зірки і багатьма медалями. У 1977 р.
йому присвоєно звання заслуженого діяча науки БРСР, у 1982 р. нагороджений
орденом Трудового Червоного Прапора, медаллю «За доблесну працю»,
ювілейною медаллю Луї Пастера. Помер у 1986 р. у м. Мінськ.
Джерело: Семен Андреевич Самцевич. Персоналии / Библиографический указатель.
Минск: Институт микробиологии АН БССР, 1982. С. 45.; С. А. Самцевич. Персоналі /
Мікробіологічний журнал. К., 2002. т. 64. №4. С. 85–86.; Самцевич Семен Андрійович //
Золотий фонд ННЦ «Інститут землеробства УААН»: довідково-бібліографічне видання. К.:
ЕКМО. 2006. С. 140–142.

120 років від дня народження
ЗРАЖЕВСЬКОГО Андрія Іларіоновича (1902–1975)
Вчений-ґрунтознавець, ентомолог, агроном, еколог,
лісівник та розробник теорії спрямованого використання
живої речовини ґрунтів, доктор біологічних наук, професор
Народився 17 липня 1902 р. в с. Пологі Яненки
Переяслав-Хмельницького району Київської області.
Після навчання в Білоцерківській сільськогосподарській
профтехшколі
у
1926 р.
закінчив
Білоцерківський
сільськогосподарський інститут, а в 1929 р. – агровідділ
Київського сільськогосподарського інституту.
Науково-педагогічну діяльність розпочав як агроном-ґрунтознавець
Уманської сільськогосподарської дослідної станції і викладач Уманського
сільськогосподарського технікуму.
У 1933 р. А. І. Зражевський закінчив аспірантуру й захистив кандидатську
дисертацію на тему: «Агроґрунтове районування зони бурякосіяння Центральної
Чорноземної області». Після захисту дисертації отримав звання старшого
наукового співробітника з ґрунтознавства і право викладати цю дисципліну у
вузах. Починаючи з 1933 р. займав посаду спочатку старшого наукового
співробітника Середньо-Волзької крайової станції хімізації сільського
господарства, а потім – Українського науково-дослідного інституту
землеробства і одночасно доцента кафедри ґрунтознавства Київського
сільськогосподарського інституту. В цей період брав участь у дослідженні
ґрунтів різних регіонів Росії і України. З 1938 по 1941 р. наукова діяльність
А. І. Зражевського пов’язана з науково-дослідним інститутом цукрової
промисловості, Інститутом зоології АН України.
У роки Другої світової війни А. І. Зражевський брав участь у боях на
Південно-Західному фронті. Після поранення евакуйований до Киргизії, де
займався агрономічною діяльністю. Після повернення до Києва в 1944 р.
працював в Інституті зоології АН УРСР, завідував кафедрою ґрунтознавства
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Київського лісогосподарського інституту, працював ученим секретарем і
завідувачем лабораторії лісового ґрунтознавства в Інституті лісу АН України,
завідував відділом ентомології Українського науково-дослідного інституту
захисту рослин.
На основі вивчення взаємозв’язків між розвитком лісової рослинності та
життєдіяльністю ґрунтової фауни пояснив високу продуктивність дуба у
змішаних насадженнях і причини нестійкості соснових культур на розораних
піщаних ґрунтах. Виконав широкі дослідження впливу дощових черв’яків на
родючість лісових ґрунтів. Результати цих досліджень стали темою його
докторської дисертації, що узагальнені в монографії «Дождевые черви как
фактор плодородия лесных почв» (1975). У 1962 р. його затверджено у вченому
званні професора за двома спеціальностями – ґрунтознавство та ентомологія, а в
1962 р.
очолив
кафедру ґрунтознавства
та
геології
Української
сільськогосподарської академії.
Велику увагу приділяв вивченню ролі «живої речовини» в генезисі ґрунтів,
зокрема Карпат і Прикарпаття. Він вперше впровадив до номенклатури назви
ґрунтів на грубоуламкових продуктах звітрювання пісковиків та визначив шляхи
їх використання.
А. І. Зражевський опублікував понад 100 наукових праць із
сільськогосподарської ентомології, біології та генезису ґрунтів. Під його
керівництвом підготовлені 2 докторські та 15 кандидатських дисертацій.
Помер 6 липня 1975 р. в м. Києві, похований на Лісовому кладовищі.
Інформацію надіслано Інститутом захисту рослин НААН

125 років від дня народження
РЯБОВА Івана Миколайовича (1897–1984)
Вчений у галузі селекції та насінництва плодових
насаджень, доктор сільськогосподарських наук, професор,
заслужений діяч науки УРСР
Народився 18 липня 1897 р. у с. Горщі Московської
області в сім’ї селянина. Навчався у церковно-приходській,
потім у дворічній міністерській школах. У 1914 р. закінчив
Московське комерційне училище. У наступному році вступив
до Санкт-Петербурзького лісового інституту. В 1917 р.
перевівся спочатку у Харківський лісовий інститут, а потім у Петровську (згодом
Тимірязєвську) сільськогосподарську академію, яку закінчив у 1921 р. З 1919 по
1923 рр. працював на садовій дослідній станції при кафедрі плодівництва
академії.
Понад 60 років його життя пов’язані з Державним Нікітським ботанічним
садом. З них піввіку з 1927 р. І. м. Рябов керував відділом плодових культур, з
1977 р. – він науковий консультант цього відділу. У 1936 р. кваліфікаційною
комісією Всесоюзної академії сільськогосподарських наук за сукупністю робіт
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І. М. Рябову присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук, а в
1962 р. – доктора сільськогосподарських наук. У 1970 р. його затверджено у
вченому званні професора.
Наукова діяльність вченого була багатогранною. Крім віддаленої
міжродової та міжгрупової гібридизацій плодових рослин, він займався
методикою сортовивчення і селекції, дослідженням успадковування основних
ознак та властивостей плоду та рослини, біологією цвітіння, запилюванням і
плодоносінням плодових дерев та багатьма теоретичними і практичними
проблемами промислового плодівництва. Всього видано близько 200
наукових праць І. М. Рябова. Ним створено понад 100 сортів персика і
черешні, з них 18 сортів персика і 8 черешні районовано на півдні СНД. В
Україні на цей час районовано 24 сорти плодових культур селекції
І. М. Рябова і 12 знаходяться у держсортовипробуванні. Під керівництвом
вченого 13 осіб захистили кандидатські і 1 докторську дисертації. Його учні
працюють не лише в Україні, але й у Закавказзі, Середній Азії, Молдові, а також
у низці зарубіжних країн – Угорщині, Румунії, Чехії, Словаччині, Болгарії,
Німеччині.
За значну і плодотворну працю вчений нагороджений двома орденами
Трудового Червоного Прапора, медалями. У 1952 р. йому присвоєно звання
лауреата Державної премії СРСР, у 1962 р. – звання заслуженого діяча науки
УРСР. За книгу «Биология цветения и наследования основных признаков у
плодових
растений»
І. М. Рябова
нагороджено
золотою
медаллю
ім. І. В. Мічуріна.
Помер 2 червня 1984 р., похований у смт Нікіта (АР Крим).
Джерело: Литвинов М. П. Рябов Іван Миколайович (1897–1986) / М. П. Литвинов //
Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва / УААН. К. : Аграр. наука, 2000. С. 244–
247 (Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 4).

135 років від дня народження
ВОВКА Прокопа Федоровича (1887-1943)
Вчений-механік, доктор технічних наук, професор
провідних навчальних та наукових сільськогосподарських
закладів.
Народився 21 липня 1887 р.у с. Лісовичі, Таращанського
повіту, Київської губернії. Батько Федір Кіндратович Вовк
(1847–1918), український етнограф, антрополог, археолог.
Більшу частину свого життя змушений був провести в
еміграції. У 1905 р., коли була оголошена царська амністія, він
отримав можливість повернутися в Росію. Після Лютневої революції та
становлення української національної державності (1917–1918) Ф.К. Вовк за
порадою В.І. Вернадського був запрошений до Київського університету, однак
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дорогою у 1918 р. захворів на тиф та помер у м. Жлобин. Тому Прокіп
Федорович ріс і виховувався у батьків матері.
Початкову освіту отримав у місті Тараща де з відзнакою закінчив церковноприходську школу. Щоб заробити собі гроші на поїздку до Умані та вступу в
Уманське училище садівництва і землеробства, Прокіп Федорович влітку
працював пастухом. В училищі він навчався протягом 1905–1910 років. Навчався
на відмінно, проявив себе здібним, активним та наполегливим студентом, який
переймався демократичними ідеями, тому брав участь у революційних подіях в
училищі 1905-1906 рр. Крім того був глибоко віруючою людиною, протягом
навчання, співав у церковному хорі і прислужував на богослужіннях в храмі при
училищі.
Після
закінчення
училища,
навчався
в
Московській
сільськогосподарській академії імені Тімірязєва, яку закінчив за три роки.
У
1908–1920 рр.
працював
викладачем
в
Егенфельдському
сільськогосподарському училищі Катеринославської губернії. На початку війни
1914 року училище перевели, спочатку в Каратубе (під Євпаторією), а потім
Карасубазар.
За наказом Наркомпрому Прокоп Федорович був переведений в Уманське
училище де з 1920 по 1925 роки працював викладачем. Це було зроблено з метою
трансформації училища, спочатку в технікум, а потім в інститут.
Далі його доля була пов’язана з Київським політехнічним інститутом, де він
з 1925–1929 рр. працював проректором сільськогосподарського факультету і
завідувачем
кафедри
механізації
сільського
господарства.
Сільськогосподарський факультет політехнічного інституту згодом був
перетворений в окремий інститут. Саме в цей період Прокіп Федорович отримав
звання професора.
У 1929 р. був звинувачений у шкідництві і заарештований. Причина арешту
полягала в тому, що Прокіп Федорович продовжував читати курс
сільськогосподарського машинобудування переважно на кінній тязі, і частково
на тракторній.
Перебував під арештом з вересня 1929 по липень 1930-го. Згодом був
звільнений за відсутністю в його діях складу злочину. Цьому сприяла публікація
статті в газеті "Правда" про бездумне знищення коней і кінних машин в
сільському господарстві, так як тракторів в країні ще майже не було.
З 1932 по 1938 працював завідувачем кафедри сільськогосподарських
машин Московської сільськогосподарської академії, а також був співробітником
в ВІСХОМі (Науково-дослідному інституті сільськогосподарських машин імені
В.П. Горячкіна). За сукупністю виданих підручників і монографій Прокопу
Федоровичу у 1934 році було присвоєно вчене звання доктора технічних наук.
26-го січня 1938 його знову заарештували. Були висунуті абсолютно
безглузді звинувачення: приналежність до організації, яка готувала замах на
Сталіна, наявність родичів за кордоном (потім з'ясувалося, що однофамільці),
відвідування церкви та інші.
Після страшних фізичних і душевних мук, 9-го жовтня 1938 го року
відбулося засідання судової "трійки" НКВС. Статті звинувачення 54-10 і 54-11
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Кримінального Кодексу УРСР (відповідно, статті 58-10 і 58-11 КК РРФСР).
Вирок - 8 років виправно-трудових таборів. Потім з березня 1940 по 1941
працював на табірних угіддях Медвежогірського виправно-трудового табору. В
1940 році Прокопа Федоровича відвідала дочка.
Останнім місцем його перебування був Солекамський виправно-трудовий
табір, Пермської області. В цьому таборі він пробув з 1941 по 1943 рік.
Помер 24-го червня 1943 року в Солекамському виправно-трудовому таборі
від раку печінки. Похований в братській могилі в’язнів Солекамського виправнотрудового табору.
Реабілітований 12 жовтня 1955 р. Президією Київського обласного суду.
Інформацію отримано з Уманського національного університету садівництва

70 років від дня народження
ТІЩЕНКА Леоніда Миколайовича (1952–2016)
Вчений у галузі землеробської механіки, післязбиральної
обробки зерна, доктор технічних наук, професор, членкореспондент НААН
Народився 21 липня 1952 р. у м. Барвінкове
Харківської області. У 1974 р. з відзнакою закінчив
Харківський інститут механізації та електрифікації
сільського господарства за спеціальністю механізація
сільського господарства і отримав кваліфікацію інженерамеханіка.
Трудову діяльність за направленням розпочав у 1974 р. старшим інженером
у Східному відділенні Українського науково-дослідного інституту механізації та
електрифікації сільського господарства. З 1979 р. працював старшим науковим
співробітником, старшим викладачем, доцентом університету. У 1984 р. успішно
захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування параметрів
технологічного процесу очистки вертикальних циліндричних вібраційновідцентрових решіт», у 1985 р. – присвоєно вчене звання доцента.
З 1985 р. – заступник декана факультету механізації сільського
господарства, з 1993 р. по травень 1996 р. – перший декан факультету переробки
та зберігання Харківського національного технічного університету сільського
господарства ім. Петра Василенка, з 1998 р. – завідувач кафедри деталей машин і
підйомно-транспортних машин. В 2004 р. успішно захистив докторську
дисертацію на тему «Наукові основи процесів вібровідцентрового сепарування
зернових сумішей». У 2005 р. присвоєно вчене звання професора.
Л.М. Тіщенко є ініціатором багатьох новацій в методиці викладання
технічних дисциплін у вищих навчальних закладах сільськогосподарського
профілю, активно працює з 1993 р. в науково-методичних, експертних комісіях
при Міністерствах освіти і науки та аграрної політики з усіх інженерних
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спеціальностей сільськогосподарського профілю. Автор 358 друкованих
наукових, науково-методичних праць, у тому числі: 34 авторських свідоцтва, 8
патентів на винаходи з питань механізації сільськогосподарського виробництва,
31 монографію, 47 підручників та навчальних посібників, один з яких відмічено
дипломом на виставці «Наука Харківщини-2000». Під його науковим
керівництвом успішно захищені 1 докторська і 6 кандидатських дисертацій.
Обрано у 2007 р. членом-кореспондентом НААН Відділення землеробства,
меліорації та механізації. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства
агропромислового комплексу (1997), Почесною грамотою Міністерства освіти
(1998), знаком «Відмінник освіти України» (1999) та «Відмінник аграрної освіти
України» III, ІІ ступів (2001, 2010), Трудовою відзнакою Міністерства АПК «Знак
пошани» (2002), знаком «Відмінник технічної служби України» (2005).
Заслужений працівник освіти України (2001). Помер 14 квітня 2016 р.
Джерело: Національна академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, членикореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 рр. : біогр. довід. / НААН ; уклад.
В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ;
відп. за вип. В. А. Вергунов. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Аграр. наука, 2012. С. 577–578.

СЕРПЕНЬ
125 років від дня народження
ШЕВЧЕНКА Василя Миколайовича (1897–1981)
Вчений у галузі захисту рослин, селекції та насінництва
цукрових буряків, доктор сільськогосподарських наук,
заслужений діяч науки УPCP
Народився 2 серпня 1897 р. у с. Млієві Городищенського
району Черкаської області. Він був десятою дитиною в сім’ї
слюсаря Смілянського цукрозаводу графів Бобринських.
У 1905 р. восьмирічного Василя записали на навчання до
Смілянського училища, після закінчення якого в 1913 р. його
зарахували до гімназії. У 1917 р. вступив до Київського
університету на природниче відділення фізико-математичного факультету. У
1920 р., будучи вже на четвертому курсі, В. М. Шевченко зарахований на Вищі
селекційно-насінницькі курси Головцукру в низці студентів, які проявили
схильність до науково-дослідної роботи в галузі біології.
Успішно закінчивши курси, В. М. Шевченко з 1922 по 1941 рр. працює
на Білоцерківській дослідно-селекційній станції завідувачем секції
фітопатології, а також займав посаду заступника директора з наукової роботи.
У 1941 р., у зв’язку з Другою світовою війною, як висококваліфікований
спеціаліст направлений у складі наукових працівників Інституту цукрових
буряків у Киргизію із завданням організації там і в Казахстані бурякосіяння
та вирощування насіння цукрових буряків. У післявоєнні роки і до кінця свого
життя вся науково-дослідна, педагогічна і громадська діяльність
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В. М. Шевченка пов’язана з роботою у Всесоюзному науково-дослідному
інституті цукрових буряків (м. Київ), де він очолював відділ фітопатології, а
в останні роки – лабораторію імунітету. У 1920–1930-х роках В. М. Шевченко
разом з такими видатними вченими, як А. І. Боргард, Т. Д. Страхов,
В. П. Муравйов, створив систему високоефективних заходів у боротьбі із
сажковими хворобами злакових культур, впровадження якої у виробництво
сприяло істотному зменшенню втрат їх врожаю. Ця система не втратила свого
значення і понині.
Результати своїх наукових досліджень вчений узагальнив у
кандидатській дисертаційній роботі на тему: «Методи фітопатологічної
оцінки», а у 1936 р. вчена рада Московської сільськогосподарської академії
ім. К. А. Тімірязєва присудила йому науковий ступінь кандидата
сільськогосподарських наук. Докторську дисертацію на тему: «Методи
фітопатологічної оцінки селекції цукрових буряків, а також хлібів на стійкість
до хвороб» він захистив у 1967 р. Особливо великі заслуги В. М. Шевченка у
розвитку досліджень з імунітету цукрових буряків та зернових культур до
хвороб. У 1960–1970-х рр. в Киргизії відкрив новий для науки вид гриба, який
викликав гниль коренеплодів під час вегетації. Новому мікроорганізмові було
присвоєно ім’я його відкривачів і він віднині значиться у світовій
мікологічній систематиці як Crinipellis Schevczenkovi Buchalo.
Вченим опубліковано понад 200 наукових праць. Нагороджений
орденом Леніна (1954), багатьма медалями, Почесною грамотою Верховної
Ради Української PCP (1971), 6 медалями ВДНГ СРСР, йому присвоєно
почесні звання заслуженого діяча науки УPCP (1972) та лауреата Державної
премії Киргизької PCP (1976). Помер 21 липня 1981 р.
Джерело: Кочерга М. О. Шевченко Василь Миколайович (1807–1981) / М. О. Кочерга //
Вчені-генетики, селекціонери та рослинники / УААН. К. : Аграр. наука, 2003. С. 494–496
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 7).

100 років від дня народження
ЛУК’ЯНЕНКА Іллі Арсентійовича (1922–1991)
Учений в галузі агротехніки вирощування картоплі,
доктор сільськогосподарських наук, професор
Народився 3 серпня 1922 р. у с. Сурсько-Литовське
Дніпропетровського району Дніпропетровської області в
сім’ї селянина.
У 1940 р. закінчив Сурсько-Литовську середню школу і
був
зарахований
до
Дніпропетровського
сільськогосподарського інституту. Після визволення
м. Дніпропетровська від фашистських загарбників продовжив навчання на
агрономічному факультеті ДСГІ, який закінчив у 1947 р. з відзнакою. Працював
за направленням головним агрономом Прутського корморадгоспу Павлівського
району Алтайського краю.
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У 1951 р. поступив до аспірантури при кафедрі рослинництва
Дніпропетровського СГІ. 1956 року захистив кандидатську дисертаційну роботу,
а за два роки отримав вчене звання доцента. У ДСГІ працював асистентом,
доцентом кафедри рослинництва; з 1967–1991 рр. – завідував кафедрою селекції
та насінництва.
У 1969 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Екологічні умови
росту, розвитку і продуктивність картоплі в Степу України». Із метою виконання
досліджень він сконструював портативну лабораторію «Літо», за допомогою
якої можна було визначити уражені рослини картоплі вірусами в польових
умовах. За цю лабораторію отримав авторське свідоцтво. У 1970 р. йому було
присвоєно вчене звання професора.
Наукова діяльність пов’язана з дослідженнями агротехніки вирощування
картоплі в Степу України. Опублікував більше 60 наукових робіт, серед яких три
монографії, чотири довідники. Основні публікації: «Вирощування картоплі на
Дніпропетровщині»; «Культура картофеля в Степи Украины»; «Справочник
овощевода»; «Поради городнику Придніпров’я».
Обирався депутатом міської Ради, м. Дніпропетровськ.
Нагороджений орденом «Знак Пошани», медалями «За Трудову доблесть»,
«За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні», неодноразово одержував
дипломи ВДНГ СРСР. Помер І.А. Лук’яненко 24 січня 1991 року.
Інформацію
університету.

отримано

від

Дніпровського

державного

аграрно-економічного

90 років від дня народження
ВІТВІЦЬКОГО Михайла Антоновича (1932–2010)
Вчений у галузі селекції і насінництва озимої пшениці
та ярого жита, доктор сільськогосподарських наук,
професор
Народився 9 серпня 1932 р. у с. Великий Купіль
Згурівського району Київської області.
У
1956 р.
закінчив
Київський
університет
ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю селекціонера-біологаботаніка. У 1956–1963 рр. – молодший науковий
співробітник
Тернопільської
державної
сільськогосподарської дослідної станції. У 1963–1988 рр. – старший науковий
співробітник, у 1988–1991 рр. – провідний науковий співробітник, з 1991 р. –
завідувач лабораторії селекції озимого жита Інституту землеробства УААН, а з
2002 р. – головний науковий співробітник цієї ж лабораторії.
М. А. Вітвіцький у 1966 р. захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Местные сорта бобов Западной Подолии Украины и их использование в
селекционной работе». У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Селекція озимого жита та
ярої пшениці на продуктивність, стійкість до вилягання та хвороб в умовах
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Полісся та Лісостепу України». У 1998 р. йому присвоєно звання професора з
селекції й насінництва.
Розробив способи селекції озимого жита: на стійкість проти снігової
плісняви з використанням маркерної ознаки – антоціанового забарвлення
рослин; на стійкість проти кореневих гнилей з використанням інфекційнопровокаційного фону, створеного шляхом беззмінної сівби жита упродовж 8–10
років; на стійкість проти борошнистої роси, бурої іржі і фузаріозу з
використанням природного інфекційно-провокаційного фону за сівби
селекційного матеріалу в літні строки (червневі).
З тетраплоїдним житом селекційну роботу вченого спрямовано на
підвищення морозостійкості сортів, високу продуктивність, стійкість проти
вилягання та хвороб, короткостебловість. Отримані донори та джерела ознак
стійкості прикореневого вилягання та міцності стебла. Для диплоїдних сортів
створено донор крупнозерності.
Розробив способи селекції ярої пшениці на ранньостиглість у поєднанні з
високою продуктивністю, якістю зерна, стійкістю проти вилягання та
посухостійкістю. Створив донори і джерела стійкості проти основних хвороб,
крупнозерності, морозостійкості, посухостійкості, добре розвиненої кореневої
системи, міцності стебла, короткостеблової та високої якості зерна. Селекційним
шляхом досягнуто підвищення врожайності озимого жита на 38%, а ярої пшениці
на 40%.
Ним опубліковано понад 80 наукових праць, підготовлено 3 кандидати наук.
М. А. Вітвіцький був членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у
ННЦ «Інститут землеробства УААН».
За досягнення в розвитку народного господарства нагороджений срібною
(1963), бронзовою (1983) медалями та дипломом І ступеня ВДНГ УРСР (1985).
Нагороджений медалями «За трудовую доблесть» (1977), «Изобретатель
СССР» (1983). Помер у 2010 р.
Джерело: Вітвіцький М. А. / Імена України. Бібліографічний щорічник. К.: Фенікс.
1999. С. 74.; Вітвіцький М. А. / Імена України. Бібліографічний щорічник. К.: Фенікс. 2001.
С. 96.; Вітвіцький М. А. / Вчені-генетики, селекціонери та рослинники / УААН. К.: Аграр.
наука, 2003. С. 41–42 (Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 7).

60 років від дня народження

СЛЬОЗКІНА Петра Родіоновича (1862–1927)
Вчений-аграрій, педагог, один із організаторів
сільськогосподарської
дослідної
справи,
засновник
контрольно-насіннєвої справи в Україні
Народився 10 серпня 1962 р. у Москві (Росія) у сім’ї
старообрядців. Початкову освіту здобув у приватних школах,
а середню – на механічному відділенні Московського
реального училища протягом (1874–1881). У 1881–1885 рр.
навчається
на
сільськогосподарському
відділенні
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Петровської землеробської та лісової академії. За рекомендацією ректора вузу
Є.А. Юнга і за фінансової підтримки відомого мецената Т.С. Морозова їде для
вивчення культури бавовника до США (з березня 1886 по березень 1887 р.).
Протягом березня 1888 – січня 1889 р. робить спробу налагодити
виробництво бавовника на 100-десятинній плантації на казенно-орендованій
зрошуваній землі біля Тифлісу (нині – Тбілісі, Грузія). 7 грудня 1889 р. наказом
міністра, згідно з клопотанням Петровської землеробської та лісової академії
зараховується до Міністерства державного майна. Відряджений за кордон на
термін упродовж 1889–1891 р., працює у Національному агрономічному
інституті (Франція) протягом травня – листопада 1890 р. Протягом вересня
1891 – липня 1892 р. працює: в Геттінгені з проблем бактеріології та біології
рослин у А. Коха, слухає лекції професора Лібшера по землеробству, працює в
лабораторіях сільськогосподарського інституту. Після повернення викладає курс
приватного землеробства (біологічна частина рослинництва) разом із курсом
професора І.О. Стебута у Петровській землеробській та лісовій академії.
З 1892 р. читає лекції на курсах при Московському політехнічному музеї.
Складає магістерські іспити при Академії. Після повернення у праці «До питання
про вплив середовища на розвиток кореневої системи» (1893) вперше у світовій
практиці запропонував спосіб вивчення живлення у рослин, що одержав назву
«метод ізоляції». З листопада 1893 по березень 1894 р. – викладацька та
дослідницька робота у Петровській землеробській та лісовій академії, а також
керівництво окремими учбовими кабінетами та навчальною пасікою. З 1 травня
1895 по січень 1897 р. очолює Сочинську сільськогосподарську та садову
дослідну станцію. Будує для неї житлові та господарські будівлі, метеорологічну
станцію та спеціальні лабораторії, а також відкриває дослідне поле.
На пропозицію Київського землеробського синдикату 1 березня 1897 р.
засновує і стає першим директором до травня 1899 р. Контрольно-насіннєвої
станції та лабораторії. З 1 січня 1899 р. після обрання виконуючим обов’язки
екстраординарного професора Київського політехнічного інституту Імператора
Олександра II з 15.02.1899 р. переведений на службу до відомства Міністерства
фінансів. 1 вересня 1900 р. затверджується секретарем Ради вузу на чотири роки.
9 грудня 1900 р. захищає дисертацію на ступінь магістра сільського господарства
у Московському сільськогосподарському інституті на тему: «Етюди про гумус»
і з 1.01.1901 р. рішенням міністра фінансів призначається екстраординарним
професором по кафедрі землеробства КПІ.
Затверджено у чині статського радника зі старшинством. Протягом 1906–
1908 рр. понадштатний професор Київських Вищих Комерційних Курсів.
Упродовж 1908–1912 рр. – декан сільськогосподарського відділення.
З 1913 р. – член Комісії по опрацюванню статуту вищого учбового
Інституту садівництва в Києві. Разом із Д.А. Каганом за фундаментальну
чотиритомну працю, присвячену опису маєтків Балашових, отримав велику
золоту медаль Всеросійської сільськогосподарської виставки у Києві (1913). У
1917 р. – другий ректор Київського державного комерційного інституту (нині –
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана). Цю ж посаду
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займає і у червні-жовтні 1918 р. Після створення УАН у 1918 р. стає членом
сільськогосподарської секції Постійної комісії для вивчення природних багатств
України. З червня 1920 р. і до кінця життя працює професором Київського
інституту народного господарства.
Помер 30 листопада 1927 р. і похований у Києві.
Джерело: Вергунов В. А. Професор Сльозкін Петро Родіонович (1862–1927)
/ В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Укр. держ. насіннєва інспекція. К. : Аграр. наука, 2007. 180 с.
(Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 19);

120 років від дня народження
КОСМАТОГО Євдокима Степановича (1902–1983)
Вчений у галузі неорганічної та аналітичної хімії,
захисту рослин, залишків пестицидів у навколишньому
середовищі
Народився 14 серпня 1902 р. у с. Кам’янече
Підвисоцького району Кіровоградської області в селянській
сім’ї. З 1918 по 1921 рр. навчався у семінарії (реорганізованій
потім у профтехшколу), де одержав звання вчителя. З 1921 по
1925 рр. працював учителем математики в трудшколі для
безпритульних. Упродовж 1925–1930 рр. навчався у
Київському сільськогосподарському інституті і був залишений керівництвом
інституту на посаді викладача кафедри неорганічної та аналітичної хімії, на якій
працював до 1941 р. У цей період закінчив аспірантуру в Інституті хімії
АН УРСР. Захист кандидатської дисертації був призначений на 23 червня, а 22
червня розпочалася війна. А відтак кандидатську дисертацію захистив у 1944 р.
Працював доцентом кафедри неорганічної та аналітичної хімії у Київському
сільськогосподарському інституті. З 1946 по 1956 рр. – старший науковий
співробітник Інституту агрохімії та фізіології рослин АН УРСР.
Є. С. Косматий один з перших в Україні почав впроваджувати радіоізотопні
методи в агрофізіологічних та біохімічних дослідженнях рослин, за що в 1954 р.
нагороджений премією вченої ради при Президентові АН УРСР.
У 1956–1978 рр. – старший науковий співробітник Інституту фізіології
рослин АН УРСР, завідувач відділу полімерів і лабораторії аналітичної хімії
гербіцидів та інсектофунгіцидів, завідувач лабораторії аналітичної хімії
пестицидів Науково-дослідного Інституту захисту рослин.
Він перший у колишньому Радянському Союзі почав працювати над
розробленням хроматографічних, полярографічних, осцилополярографічних
методів та їх об’єднанням для визначення залишків пестицидів у навколишньому
середовищі. Одночасно працював над теоретичними проблемами з
хроматографії і полярографії стосовно аналізу залишків пестицидів.
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Є. С. Косматий – один з авторів створення в СРСР аналітичної хімії
залишків пестицидів, а лабораторія аналітичної хімії пестицидів Інституту
захисту рослин УААН стала одним з наукових центрів з аналізу залишків
пестицидів у навколишньому середовищі.
Автор понад 150 друкованих наукових праць, зокрема 2 монографій.
Підготував 5 кандидатів наук.
Помер Є.С. Косматий 18 листопада 1983 року в Києві.
Інформацію надіслано Інститутом захисту рослин НААН

120 років від дня народження
РИЖИКОВА Диомида Павловича (1902-1990)
Вчений у галузі грунтознавства та агролісомеліорації,
доктор сільськогосподарських наук, професор
Народився 16 серпня 1902 р. у с. Старий Салтів
Вовчанського району Харківської області, закінчив
Харківський сільськогосподарський інститут у 1926 р. за
спеціальністю «вчений агроном». У 1926–1941 рр. працював
у НДІ тваринництва «Асканія Нова» (Херсонська область)
спочатку
молодшим,
потім
старшим
науковим
співробітником, а з 1931 р. – завідувачем лабораторії кормовиробництва.
У 1941–1944 рр. – старший науковий співробітник і надалі завідувачем
відділу Казахського НДІ тваринництва в Алма-Атинській області, у 1944 р. –
завідувачем відділу агротехніки, в подальшому, до 1946 р. – директором
Інституту соціалістичного землеробства. Працював завідувачем відділу
полезахисного лісорозведення (1946–1949), з 1956 р. – старшим науковим
співробітником
в
Українському
науково-дослідному
інституті
агролісомеліорації і лісового господарства ім. Г.М. Висоцького, де у 1966 р.
здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук. Упродовж 1969–
1972 рр. був завідувачем лабораторії вітрової ерозії і потім, до 1976 р. – старшим
науковим співробітником-консультантом в Українському науково-дослідному
інституті ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського.
Серед наукових інтересів вченого – питання впливу лісомеліоративних
заходів на ріст, розвиток та врожайність основних сільськогосподарських
культур (в тому числі і в умовах зрошення).
Д.П. Рижиков – досвідчений учений і агроном-практик, який органічно
поєднував дослідницький досвід у галузях рільництва та рослинництва зі
знаннями в ерозієзнавстві. Згодом всі питання вивчалися ним переважно у руслі
ерозійно-дефляційної
тематики,
в
аспекті
полезахисного
впливу
агролісомеліорації та захисту ґрунтів від вітрової ерозії.
Вперше в умовах південних областей України вчений дослідив вплив
плоскорізного обробітку на стійкість ґрунту до дії вітру, режими зволоження,
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характер водопоглинання, зміни в орному шарі ґрунту умов росту і розвитку
рослин, а також урожайність сільгоспкультур.
Рижиков Д.П. є автором більше 90 наукових та науково-популярних
публікацій, науковим керівником з підготовки низки кандидатських дисертацій
з питань захисту ґрунтів від ерозії, агролісомеліорації, агрономії тощо.
У післявоєнні роки нагороджений орденом Леніна та орденом Трудового
Червоного Прапора за досягнення у відновленні землеробства колишнього СРСР
та двома медалями за участь у Великій Вітчизняній війні.
Помер Рижиков Диомид Павлович 19 листопада 1990 року.
Джерело: Учені ґрунтознавці та агрохіміки Національного наукового центру
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Харків: Смугаста
типографія, 2016. Кн. 1. С. 78-79.

85 років від дня народження
ЗВЕРЄВА Олександра Івановича (1937 – 2006)
Вчений у галузі тваринництва, кандидат
сільськогосподарських наук
Народився 18 серпня 1937 р. у с. Малая Вергунка
Луганської області. У 1954 р. закінчив середню школу
м. Луганськ. У 1955 р. вступив до Харківського
зоотехнічного інституту (нині Харківська державна
зооветеринарна академія). У 1960 р. працював
зоотехніком відділення радгоспу «Металіст» Луганського облуправління
радгоспів, у 1961 р. – зоотехнік відділення радгоспу «Тепличний» тресту
Управління робочого постачання Луганського раднаргоспу. У 1962 р. займав
посаду інженера Обласного управління заготівель м. Луганська. 1962–1963 рр. –
старший зоотехнік Новопськовського виробничого колгоспно-радгоспного
територіального управління. З 1963 по 1965 рр. – головний зоотехнік
Білокураківського виробничого управління.
У 1963 р. вступив до аспірантури Науково-дослідного інституту
тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР (м. Харків). Після закінчення навчання
переведений на посаду молодшого наукового співробітника Київської дослідної
станції тваринництва «Терезіно», з 1969 р. – старшого наукового співробітника,
а з 1970 р. – заступника директора з наукової роботи цієї станції. З 1972 р.
завідуючий лабораторією комбікормів Науково-дослідного інституту
тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР (м. Харків). З 2002 р. провідний
науковий співробітник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів
у тваринництві, а з 2003–2006 рр. – провідний науковий співробітник лабораторії
виробництва кормів Інституту тваринництва УААН (м. Харків).
У
1969 р.
захистив
дисертацію
на
здобуття
кандидата
сільськогосподарських наук у Харківському зооветеринарному інституті на
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тему: Ефективність застосування комплексних вітамінно-мінеральних добавок
(Сo, Сu, Zn, вітамін D) у годівлі лактуючих корів в умовах Східного Лісостепу
УРСР»
Науковий доробок вченого складається зі 100 наукових праць.
З автором нової концепції розвитку комбікормової промисловості України.
Під його керівництвом розроблено технологію виробництва малокомпонентних
комбікормів та балансуючих добавок; технічні засоби для виробництва
комбікормів; лінія з виробництва преміксів; лінія з виробництва БВМД; агрегати
з виробництва комбікормів безпосередньо в агропідприємствах; технологія
збагачення азотовмістної добавки в годівлі великої рогатої худоби; технологія
виробництва замінників незбираного молока на базі міжгосподарських
комбікормових заводів. На Всеукраїнському конкурсі-виставці «Кращий
вітчизняний товар року» ці розробки були відмічені Золотою медаллю (2004).
До найбільш відомих праць вченого належать «Рекомендації по технології
виробництва та використанню замінників незбираного молока в годівлі телят»
(1974), «Довідник з годівлі сільськогосподарських тварин» (1977),
«Використання процесу екструзії як методу захисту лабільних біологічно
активних речовин преміксу від руйнування (окислення)» (1979), «Кормление
сельскохозяйственных животных» (1981), «Промышленное производство
молока и говядины» (1983), «Комбикормовый цех с использованием
малогабаритного агрегата АКМ–I (Харьковчанка)» (1988), «Рецепты
комбикормов для лактирующих коров» (1994), «Новая система организации и
технические средства для приготовления комбикормов» (2005) та ін.
Зверєва О.І. нагороджений орденом «Знак Пошани» медаллю та Почесною
Грамотою Президії Верховної Ради УРСР.
Інформацію отримано з Інституту тваринництва НААН

115 років від дня народження
ЦЕХМІСТРЕНКА Петра Юхимовича
Вчений у галузі селекції, доктор сільськогосподарських
наук, старший науковий співробітник
Народився 20 серпня 1907 р. в м. Полтава.
У 1931 р. закінчив Полтавський плодо-овочевий
інститут. З 1931 по 1938 рік працював на посаді старшого
наукового співробітника відділу селекції плодових культур
Мліївської дослідної станції садівництва (нині Дослідна
станція помології ім.Л.П.Симиренка ІС НААН). З 1939 по
1941 р. – завідуючий відділом селекції плодоягідних культур
і винограду Сталінградської обласної садово-виноградної дослідної станції, а з
1946-1957 – завідуючий відділом селекції плодових культур і винограду
Сталінградської обласної садово-виноградної та агролісомеліоративної
дослідної станції. З 1957 р. по 1974 р. працює завідуючим лабораторією
садівництва і виноградарства Всесоюзного НДІ агролісомеліорації.
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Основний напрямок наукової діяльності – селекція плодово-ягідних культур
і винограду. В результаті досліджень було отримав 15 авторських свідоцтв на
сорти яблуні, виведені спільно з Л.М.Ро та М.М.Ніконенком у Млієві та два
сорти винограду «Мускат восковий» та «Мускат степний», виведені в інституті
(м.Сталінград, тепер Волгоград).
У 1948 році захистив кандидатську, а в 1961 р. – докторську дисертацію.
Лауреат Державної премії СРСР.
Цехмістренко П.Ю. автор наукових праць, найважливішими серед яких є:
Выведение новых сортов плодоягодных культур в Волгоградской области //Тр.
ВНИАЛМИ. – Волгоград, 1961. –Вып. 35; Наследование пола (типа цветка) у
винограда. Сельскохозяйственная биология.– М., 1972. №3; О наследовании
мускатного аромата сеянцами винограда //Цитология и генетика. – К., 1972. №4.
Інформацію надіслано з Дослідної станція помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН

120 років від дня народження
ГОМОЛЯКО Софії Юхимівни (1902–1973)
Вчена у галузі селекції та генетики цукрових буряків,
кандидат біологічних наук
Народилася 27 серпня 1902 р. у м. Києві в сім’ї
службовців.
Навчалася
на
сільськогосподарському
відділі
Київського політехнічного інституту (1920–1923) та
закінчила Вищі селекційно-насіннєві курси при Науковому
комітеті України в м. Києві (1923–1924).
Трудову діяльність розпочала з 1924 р. у відділі
сортоведення та анатомії Наукового інституту селекції (м. Київ) на посаді
старшого асистента. Після реорганізації цього закладу в 1930 р. у Всесоюзний
науково-дослідний інститут цукрових буряків, працювала в лабораторії
фізіології й анатомії на посаді молодшого наукового співробітника (1930–1936).
Основний напрям наукових досліджень С. Ю. Гомоляко – особливості
анатомічної будови різних форм цукрових буряків. За цей період учена здійснила
низку досліджень з проблем локалізації жирних масел та крохмалю в клітинах
коренеплодів цукрових буряків та порівняльно-анатомічної будови різних форм
культурних буряків. Для характеристики анатомічної структури коренеплодів
разом з професором О. О. Табенецьким розробила оригінальний метод
виготовлення макрозрізів коренеплодів. С. Ю. Гомоляко вперше встановлено
комплекс анатомічних ознак, типових для коренеплодів високоцукристих і
врожайних сортів цукрових буряків. У 1938–1941 рр. працювала в Інституті
мікробіології АН УССР у відділі бактеріозу рослин на посаді наукового
співробітника з проблем анатомії насіння бавовнику при його зараженні
гомозом. З 1944 по 1962 р. С. Ю. Гомоляко займала посаду старшого наукового
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співробітника лабораторії фізіології і анатомії Всесоюзного науково-дослідного
інституту цукрових буряків.
Основна тематика її наукової роботи в ці роки – дослідження впливу умов
зовнішнього середовища на анатомічну будову листкового апарату і
коренеплодів цукрових буряків, взаємозв’язок між ступенем облистяності й
анатомічною будовою коренеплоду, визначення якісного складу насіння сортів
однонасінних цукрових буряків та динаміки росту елементів залежно від
способів сівби (квадратно-гніздовий, широкорядний та ін.) і різних режимів
мінерального живлення. Велику увагу приділяла вирішенню проблем
використання анатомічних ознак цукрових буряків у селекційних відборах,
зокрема при створенні поліплоїдних сортів. Ученою опубліковано 40 наукових
праць, підготовлено багато учнів та послідовників, 8 з яких успішно захистили
кандидатські дисертації і зробили вагомий внесок у подальший розвиток
досліджень з анатомії і фізіології однонасінних цукрових буряків. Померла у
1973 р.
Джерело: Кочерга М. О. Гомоляко Софія Юхимівна (1902–1973) / М. О. Кочерга //
Вчені-генетики, селекціонери та рослинники / УААН. К. : Аграр. наука, 2003. С. 328–330
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 7).

85 років від дня народження
ТРЕГОБЧУКА Валентина Михайловича (1937–2006)
Вчений у галузі аграрної економіки та економіки
природокористування, доктор економічних наук, професор,
академік УААН
Народився 28 серпня 1937 р. у с. Іванівка Уманського
району, Черкаської області. У 1961 р. закінчив Уманський
сільськогосподарський інститут. Працював головним
економістом у радгоспі ім. Суворова Снігурівського району
на Миколаївщині, потім до 1963 р. – першим секретарем
Снігурівського райкому комсомолу; протягом 1963–1966 рр. – аспірант
Інституту економіки НАН України; з 1966 р. – молодший, старший науковий
співробітник, керівник проблемної групи, а з 1988 р. – завідувач відділу
ресурсного потенціалу АПК Інституту економіки НАН України.
В.М. Трегобчук обирався членом Президії УААН (1990–1996) і
заступником академіка-секретаря Відділення економіки УААН (1991–2000).
У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічна
ефективність іригації і шляхи її підвищення», а у 1988 р. – докторську
дисертацію на тему: «Проблеми розвитку і підвищення ефективності іригаційномеліоративного комплексу (на прикладі Української РСР)».
Вчене звання професора присвоєно у 1995 р. Його наукові праці
присвячено питанням аграрної економіки, зокрема ефективності земле- і
водокористування, соціально-економічним аспектам земельної реформи, а також
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економіки природокористування й охорони довкілля, екологічній політиці,
управлінню ресурсно-екологічною безпекою і загальноекономічним проблемам.
Одним з важливих напрямів еколого-економічних досліджень,
започаткованих В.М. Трегобчуком, було вивчення стану довкілля в окремих
областях України та оцінка його впливу на трудові ресурси і здоров'я населення.
Автор і співавтор понад 300 наукових праць, у тому числі 3 індивідуальних
та 23 колективних монографій і підручників. Близько 40 з них опубліковано в
зарубіжних виданнях. Під його керівництвом й за безпосередньою участю
підготовлено понад 10 методик і методичних рекомендацій для практичного
використання. Підготував 4 докторів і 13 кандидатів економічних наук. З 1992 р.
вчений проводив спільні дослідження з ученими Інституту географії і
територіальної організації господарювання Польської академії наук.
Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН, дійсним членом
(академіком) УААН у 1995 р. Заступником голови спеціалізованої вченої ради із
захисту докторських і кандидатських дисертацій в Інституті економіки НАН
України. Він також був академіком УЕАН (1992) і дійсним членом НьюЙоркської академії наук (1997), лауреатом Премії ім. М. І. Туган-Барановського
НАН України за цикл наукових праць «Економічні та екологічні проблеми
розвитку і функціонування національного агропромислового комплексу» (1997).
Йому присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України
(1998). Помер 18 липня 2006 р
Джерело: Національна академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, членикореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 рр. : біогр. довід. / НААН ; уклад.
В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ;
відп. за вип. В. А. Вергунов. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Аграр. наука, 2012. С. 286–287.

ВЕРЕСЕНЬ
90 років від дня народження
РОМАНЕНКО Володимир Пилипович (1932–2017)
Вчений у галузі вірусології, доктор ветеринарних наук,
академік Національної академії аграрних наук України,
Заслужений діяч науки і техніки України
Народився 2 вересня 1932 р. у с. Окснар Ширяївського
району Одеської області.
У 1956 р. закінчив Одеський ветеринарний інститут
(ветеринарний факультет), після закінчення якого працював
старшим ветлікарем Котовської МТС і завідувачем
Бачманівською ветдільницею Котовського району Одеської
області. У 1959–1962 р. навчався в аспірантурі Всесоюзного інституту
експериментальної ветеринарії за фахом вірусологія (м. Москва). Упродовж
1962–1966 рр. В. П. Романенко працював молодшим науковим співробітником,
потім завідувачем лабораторії генетики вірусів, старшим науковим
співробітником Всесоюзного науково-дослідного ящурного інституту МСГ
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СРСР (м. Володимир); з 1966 р. по 1969 р. працював в Інституті поліомієліта і
вірусних енцефаломієлітів АМН СРСР; у 1966–1967 рр. – старший науковий
співробітник Всесоюзного науково-дослідного інституту ветпрепаратів МСГ
СРСР (м. Москва).
У 1969–1980 рр. – завідувач лабораторії вірусології тварин Українського
НДІ сільськогосподарської мікробіології Південного Відділення ВАСГНІЛ
(сьогодні – Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового
виробництва НААН). Упродовж 1981–199 рр. – директор Інституту і завідувач
лабораторії.
З 1998 р. – завідувач лабораторії генетики і імунології Інституту
ветеринарної медицини УААН (нині – лабораторія імуногенетики ентеровірусів
свиней Інституту ветеринарної медицини НААН) (м. Київ).
У 1963 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Изучение
некоторых биологических свойств вируса оспы овец в культуре ткани» у
Московському технологічному інституті м'ясної і молочної промисловості, у
1979 р. – докторську дисертацію на тему: «Энтеровирусы свиней – возбудители
энзоотического энцефаломиелита и гастроэнтерита» в Казанському
ветеринарному інституті МСГ СРСР.
Вчений досліджував ентеровіруси свиней, їхню роль в інфекційній патології
даних тварин і розробив методи і засоби їхньої діагностики та профілактики, а
також заходи з ліквідації хвороб, спричинених ентеровірусами. За розроблену
«Систему заходів з профілактики та ліквідації ензоотичного енцефаломієліту
(хвороби Тешена) свиней і створення з цією метою набору діагностикумів і
вірусвакцини» авторський колектив у складі Романенка В. П., Прусс О. Г., Бабіч
Н. В. одержав Державну премію України в галузі науки і техніки 1989 року.
В. П. Романенком встановлено раніше невідомі хвороби свиней –
ентеровірусний гастроентерит та ентеровірусна пневмонія свиней, які в 1978 р.
ГУВ СРСР затверджено як нові нозологічні одиниці. Створені ним набори
діагностикумів даних хвороб. За результатами проведених досліджень ним
встановлено 14 нових, раніше невідомих серотипів ентеровірусів свиней,
референтні штами яких захищено авторськими свідоцтвами колишнього СРСР.
На підставі цього створено Національну колекцію ентеровірусів свиней.
Вчений молекулярно-генетичними методами довів, що всі види
мікобактерій туберкульозу, які вважаються окремими збудниками туберкульозу
у людей, тварин і птахів, є одним збудником.
Результати наукової робота В.П. Романенка викладено у понад 300 працях,
з яких дві монографії, статті у довідниках. Має 19 авторських свідоцтв, 3 патенти
на винаходи. Підготував 6 кандидатів наук.
Вченого обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН, у 1995 р. –
дійсним членом (академіком) УААН (епізоотологія, інфекційна патологія і
онкологія); є членом Європейської асоціації ветеринарних вірусологів.
У 1977 р. нагороджений Грамотою Академії наук Республіки Куба за
підготовку вірусологів і консультативну допомогу з ветеринарної медицини. За
досягнуті успіхи у розвитку народного господарства СРСР, Головний комітет
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ВДНГ СРСР в 1986 р. нагородив В. П. Романенка срібною медаллю. У 2003 р.
присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України.
Нагороджений двома медалями.
Інформацію отримано з Інституту
агропромислового виробництва НААН

сільськогосподарської

мікробіології

та

120 років від дня народження
ВАРШАВСЬКОГО Бориса Яковича (1902–1997)
Вчений у галузі селекції та насінництва цукрових
буряків, доктор сільськогосподарських наук
Народився 5 вересня 1902 р. у м. Новогеоргіївському
Кіровоградської області.
Трудове життя розпочав рано, вже у 1913 р. – рільник
дослідного господарства, а з 1918 р. – робітник лісопильного
комбінату. У 1922–1924 рр. – навчання на робітничому
факультеті, а з 1924 р. – студент Харківського
сільськогосподарського інституту.
Працював агрономом-буряководом у Харківському цукротресті,
заступником
керуючого
цукрокомбінату,
агрономом-методистом
Союзголовцукру (1928–1930), проректором Київського сільськогосподарського
інституту (1930–1932), агрономом Київського бурякорадгосптресту (1933–1936).
З 1936 по 1948 р. – робота в партійних органах.
У 1949 р. Б. Я. Варшавський направлений в Інститут цукрових буряків і вся
його подальша наукова діяльність і педагогічна робота аж до виходу на пенсію
тісно пов’язана з цим науковим закладом. В Інституті він працював заступником
директора з наукової роботи (1949–1963), виконуючим обов’язки директора
(1952–1954), провідним науковим співробітником (1963–1987). Багаторічна
наукова діяльність вченого спрямована на вирішення одного з найважливіших
завдань буряківництва – розроблення науково обґрунтованої прогресивної
технології виробництва цукрових буряків з урахуванням особливостей ґрунтовокліматичних зон бурякосіяння. У 1950 р. захистив кандидатську дисертацію на
тему: «Густота насаждения как фактор повышения урожайности, сахаристости
сахарной свеклы», у 1967 р. – докторську на тему: «Повышение урожайности и
сахаристости сахарной свеклы».
Опублікував 160 наукових праць, автор чотирьох винаходів. Здійснював
наукове керівництво аспірантами і докторантами. Ним підготовлено 18
кандидатів та 6 докторів наук.
Нагороджений орденами Вітчизняної війни II ступеня, Трудового
Червоного Прапора, 7 медалями, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради
УРСР. Неодноразово нагороджувався медалями ВДНГ СРСР. Помер у 1997 р.
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Джерело: Недашківський О. І. Варшавський Борис Якович (1902–1997) /
О. І. Недашківський // Вчені-генетики, селекціонери та рослинники / УААН. К. : Аграр. наука,
2003. С. 314–316 (Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 7).

85 років від дня народження
ГАРМАША Івана Олексійовича (1937-2001)
Вчений у галузі тваринництва,
сільськогосподарських наук

кандидат

Народився 10 вересня 1937 р. у с. Первомайське
Василівського району Запорізької області.
У 1954 р. вступив до Василівського зоотехнічного
технікуму. Після закінчення його в 1957 р. до призову на
військову службу працював на посаді зоотехніка колгоспу
Ногайського (нині Приморського) району Запорізької
області.
Після служби в армії (1957–1960) продовжив навчання в Українській
сільськогосподарській академії на зоотехнічному факультеті. За результатами
захисту дипломної роботи в 1965 р. був рекомендований на Чернівецьку
державну сільськогосподарську станцію. З 1965 р. – старший науковий
співробітник відділу тваринництва цієї станції.
Без відриву від виробництва закінчив аспірантуру, в УСГА захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських
наук на тему: «Рост и мясность симментальского, пинцгаузского и помесного
скота при выкармливании телят супом».
3 1974 по 1977 рр. очолював дослідне господарство Чернівецької державної
дослідної станції, потім перейшов до Інституту розведення і генетики тварин
УААН. У 1982 р. йому присвоєно звання старшого наукового співробітника за
спеціальністю розведення і селекція сільськогосподарських тварин.
Головний напрям наукових досліджень І. О. Гармаша – створення
вітчизняних м’ясних порід, удосконалення існуючих порід, типів і ліній м’ясної
худоби; розробка та впровадження програм використання м’ясних порід як у
промисловому схрещуванні, так і при створенні м’ясних стад; формування
генетичних задатків продуктивності у бугаїв-плідників, методологія оцінки
їхньої племінної цінності, генеалогічного аналізу. Іван Олексійович є
співавтором української м’ясної породи, двох ліній волинської м’ясної породи.
Ученим підготовлено 2 кандидатів наук. Самостійно і в співавторстві
опубліковано 100 наукових праць. І. О. Гармаш помер 3 грудня 2003 р.,
похований в м. Києві.
Джерело: Вчені тваринники / УААН; наук. ред. М. В. Зубця, В. П. Бурката. К.: Аграрна
наука, 1999 С. 50-51. (Українські вчені-аграрії ХХ століття; кн.9); Історія Інституту
розведення і генетики тварин у подіях, фактах, біографіях учених / М. І. Бащенко,
Ю. М. Бойко, І. С. Бородай; НААН, ІРГТ; наук. ред. К. В. Копилова. – Бориспіль: Люксар, 2012.
С. 127–128.
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ПІДЛІСЕЦЬКОГО Гліба Макаровича (1937–2013)
Вчений у галузі аграрної економіки, доктор економічних
наук, професор, член-кореспондент НААН
Народився 10 вересня 1937 р. у с. Застав'я Корецького
району Рівненської області.
У 1959 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський
інститут. Упродовж 1959–1963 рр. працював на Українській
дослідній станції хмелярства завідуючим виробництвом,
старшим техніком та завідувачем Бердичівського опорного
пункту (хмелерадгосп «Дубова»). У 1963–1965 рр. – аспірант
Українського НДІ економіки і організації сільського господарства.
З 1965 р. працював в Інституті аграрної економіки молодшим, старшим
науковим співробітником, завідуючим сектором. З 1976 по 1992 р. – заступник
директора з наукової роботи Українського НДІ економіки і організації сільського
господарства ім. О.Г. Шліхтера. У зв’язку з удосконаленням структури інституту
з 1992 р. – завідуючий відділом основних фондів, з 1997 р. – завідувач відділу
цін на матеріальні ресурси та робочу силу, з 2001 р. – завідувач відділу цін на
матеріальні ресурси ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН.
У 1987–1994 рр. очолював спеціалізовану вчену раду Інституту аграрної
економіки по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук. Нині – заступник голови спецради при ННЦ «Інститут
аграрної економіки» .
У 1965 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив
кандидатську дисертацію на тему «Економічна ефективність капітальних
вкладень в колгоспах Полісся». У 1984 р. в Інституті економіки АН Української
РСР захистив докторську дисертацію на тему «Економічні проблеми
формування та ефективного функціонування основних фондів сільського
господарства (на матеріалах Української РСР)». Доктор економічних наук з 1986
р. Вчене звання професора присвоєно у 1992 р.
З 1965 р. Г.М. Підлісецьким проведено дослідження, обґрунтовано
методологію і розроблено рекомендації з питань підвищення економічної
ефективності капітальних вкладень у сільськогосподарські меліорації, у
співавторстві розроблена методика визначення та аналізу економічної
ефективності капітальних вкладень у сільське господарство.
У 1970–1990 рр. – керівник і співвиконавець розробок державної тематики
з підвищення економічної ефективності основних виробничих фондів
сільськогосподарських підприємств, обґрунтуванню їх нормативів на 10, 11, 12 і
13 п'ятирічки. Розроблені прогноз фондозабезпеченості і потреби в капітальних
вкладеннях сільського господарства, виконано ряд госпдоговірних тем на
замовлення міністерств і відомств. У 1991–1996 рр. удосконалено методи аналізу
економічної ефективності, формування та використання основних засобів в
аграрних та переробних підприємствах, відпрацьовано методологію
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ціноутворення на матеріальні ресурси, розроблено методи оцінки основних
засобів у підприємствах АПК. При розробці Загальнодержавної програми
підтримки розвитку українського села обґрунтована потреба в основних засобах
на 2015 та 2020 рр.
Опубліковано 230 наукових праць, у тому числі 16 монографій. Підготував
12 кандидатів економічних наук
Обрано у 1995 р. членом-кореспондентом НААН Відділення аграрної
економіки і продовольства.
Нагороджений золотою, срібною та бронзовими медалями ВДНГ СРСР,
Почесними грамотами, заслужений діяч науки і техніки України.
Помер 28 липня 2013 р.
Джерело: Національна академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, членикореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 рр. : біогр. довід. / НААН ; уклад.
В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ;
відп. за вип. В. А. Вергунов. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Аграр. наука, 2012. С. 519–520.
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МИКОЛАЙЧУКА Івана Олексійовича (1907 - 2004)
Вчений в галузі селекції, кандидат
сільськогосподарських наук, старший науковий
співробітник
Народився 11 вересня 1907 р. в с. Юрхівцях Вінницької
області. Помер у 2004 р. в с.Мліїв Черкаської області.
У 1923–1926 рр. навчався в педагогічному технікумі. У
1926–1930 рр. – працював учителем в трудшколах
Копайгорода, с.Вендичани; 1930–1933 рр. – навчався в
Уманському плодоягідному інституті (нині Уманський національний
університет садівництва). У 1933–1934 рр. – завідуючий навчальної частини
робітничого факультету Харківського сільськогосподарського інституту; 1934–
1935 рр. – військова служба у Військово-Морському флоті. З грудня 1935 р.
працював на Мліївській дослідній станції садівництва (нині Дослідна станція
помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН) науковим співробітником лабораторії
агрометеорології, а з 1938 р. – відділу селекції ягідних культур. З 1944 р. обіймав
посаду старшого наукового співробітника відділу селекції ягідних культур, а з
1950 р. – заступник директора з наукової роботи.
У 1953 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Выведение новых
сортов крыжовника и черной смородины для Лесостепи УССР». Учасник
Великої Вітчизняної війни. Приймав участь в обороні Севастополя. Спочатку в
складі 16-го окремого морського батальйону на посаді начхіма і помічника
начштабу, а згодом був призначений начхімом полку 25-ї Чапаєвської дивізії. 6
березня 1942 р. був важко поранений. Після 10-місячного лікування був
направлений у Москву в флотський екіпаж. Основний напрямок наукової
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діяльності – селекція ягідних культур. Миколайчук І.О. є співавтором та автором
12 нових сортів: малини – Зміна, Новина Миколайчука, аґрусу – Рясний,
Корсунь-Шевченківський, Мліївський жовтий, Консервний, Красень, чорної
смородини – Юннат, Юність, Мліївська рання, Мліївська крупноплідна,
Черкащанка.
Автор більше 60 наукових праць, основні з яких: Новые кандидаты в сорта
черной смородины //Сб. работ по агротехнике, селекции и защите растений
плодоягодных культур. – К.,1954.- С.59-64; Некоторые результаты отдаленного
скрещивания смородины //Сб. науч. работ.- К.,1959.- Вып.53.- С.99-102; К
некоторым итогам селекции ягодных культур на Млиевской опытной станции
садоводства // Сборник научных работ.- К., 1959.-Вып. 34. – С.131-133; До
характеристики сортів і гібридів чорної смородини в колекційному насаджені
Мліївської дослідної станції садівництва. //Збірник наукових праць.- К., 1961.Вип. 54. – С.72-76; Методические рекомендации по использованию
метеорологических условий при интенсификации садоводства Черкащины. –
Черкассы. – 1985. – 25 с.
Інформацію надіслано з Дослідної станція помології ім.Л.П.Симиренка ІС НААН

115 років від дня народження
СВЄЧИНА Кирила Борисовича (1907-1986)
Вчений
у
галузі
тваринництва,
доктор
сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч
науки УРСР (1951)
Народився 15 вересня 1907 р. Закінчив Саратовський
сільськогосподарський
інститут
(1929),
працював
зоотехніком господарств та науковим співробітником
Всесоюзного інституту тваринництва (1930–1935). Після
закінчення (1938) аспірантури працював доцентом
Башкирського сільськогосподарського інституту. У 1941–
1945 рр. – офіцер-артилерист Забайкальського фронту, брав участь у звільненні
Китаю від японських загарбників. Після демобілізації завідував кафедрою
спеціальної зоотехнії Башкирського сільськогосподарського інституту. З 1948 р.
очолював кафедру спеціальної зоотехнії, був заступником директора з наукової
та навчальної роботи Дніпропетровського сільськогосподарського інституту.
В Українській сільськогосподарській академії з вересня 1955 р. обіймав
різні посади: 1955–1964 рр. – професор кафедри годівлі; 1958–1960 рр. – декан
зоотехнічного факультету; 1964–1966 рр. – проректор з навчальної роботи; 1966–
1969 рр. – завідувач кафедри спеціальної зоотехнії; з 1969 р. – до останніх днів
свого життя кафедри скотарства і конярства.
У 1960–1982 рр. – науковий керівник дослідної станції м’ясного скотарства
«Ворзель». Знаходився біля витоків першого племзаводу м’ясної абердин182

ангуської породи в Україні – «Ворзель». Вся наукова діяльність К. Б. Свєчина
пов’язана з вивченням процесів росту і розвитку сільськогосподарських тварин
різних порід та породних поєднань за умов прямих і реципрокних схрещувань.
К. Б. Свєчин опублікував понад 200 наукових праць, в їх числі монографії:
«Рост и развитие сельскохозяйственных животных» (1956), «Индивидуальное
развитие сельскохозяйственных животных» (1961, 1976), «Производство
говядины и свинины» (1971), навчальний посібник «Введение в зоотехнию»
(1977, 1986) та підручник «Коневодство» (1984).
Зробив значний внесок у підготовку наукових і педагогічних кадрів: 72 його
учні захистили кандидатські та докторські дисертації.
Наукова та педагогічна діяльність К. Б. Свєчина високо оцінена урядом,
його нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, двома орденами
«Знак Пошани», медалями.
Джерело: Вчені-селекціонери у тваринництві / УААН; наук. ред. М. В. Зубця,
В П. Бурката. К.: Аграрна наука, 1997. С. 202–203. (Українські вчені-аграрії ХХ століття;
кн.1).
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КУДЗІНА Юрія Костянтиновича (1907–1978)
Вчений у галузі агрохімії, землеробства, сортової
специфіки живлення сільськогосподарських культур, доктор
сільськогосподарських наук
Народився 21 вересня 1907 р. в м. Санкт-Петербург.
У
1925 р.
розпочав
навчання
в
Білоруській
сільськогосподарській академії, звідкіля перевівся в
Тимірязєвську сільськогосподарську академію, яку закінчив у
1930 р. Все його життя було пов’язане з науково-дослідною
роботою: спочатку у Всесоюзному науково-дослідному інституті добрив та
агроґрунтознавства, потім на Миронівській та Сумській дослідних станціях, а з
1948 р. в Українському науково-дослідному інституті зернового господарства,
який з 1956 р. перейменовано у Всесоюзний науково-дослідний інститут
кукурудзи, де він створив відділ агрохімії і очолював його упродовж 25 років.
Дисертацію
на
здобуття
наукового
ступеня
кандидата
сільськогосподарських наук Ю. К. Кудзін захистив у 1946 р., докторську
дисертацію «Умови живлення, продуктивність сільськогосподарських рослин
при тривалому використанні добрив на чорноземах Лісостепу УРСР» – у 1963 р.
Одним з основних напрямів наукових досліджень Ю. К. Кудзіна було
розроблення агрохімічних основ використання добрив під кукурудзу та інші
культури в сівозміні за їх тривалого систематичного внесення. Досліджено вплив
добрив на хід біологічних процесів у ґрунті. Ним теоретично обґрунтовано
необхідність динамічного використання системи добрив, яка забезпечує
подальше підвищення їх ефективності та поліпшення якості одержаної
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продукції. Глибоко досліджено проблему сортової специфіки живлення
кукурудзи.
Під його керівництвом захищено 25 кандидатських і 2 докторські
дисертації.
Нагороджений, орденом «Знак Пошани» та медалями «За доблесну працю у
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», «XX років перемоги над
Німеччиною», «Ветеран праці».
Помер 21 листопада 1978 р. Похований у м. Дніпропетровську.
Джерело: Шевченко М. С. Кудзін Юрій Костянтинович (1907–1978) / М. С. Шевченко
// Вчені-ґрунтознавці, агрохіміки, землероби / УААН. К. : Аграр. наука, 2003. С. 210–211
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 8).
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РИЖЕНКА Василя Петровича (1932–2015)
Вчений у галузі ветеринарної медицини, доктор ветеринарних
наук, професор, член-кореспондент НААН
Народився 26 вересня 1932 р. у м. Києві.
У
1948–1952 рр.
навчався
в
Мироцькому
(Немішаєвському) ветеринарному технікумі, а у 1954–1959 рр. –
студент ветеринарного факультету Української академії
сільськогосподарських наук.
У 1952–1954 р. працював завідувачем Ковалівського
зооветпункту в Монастирському районі Тернопільської області; 1959 – 1961 рр. –
другий ветлікар, старший епізоотолог П'ятихатської райветлікарні; з 1961 по 1966 р. –
головний ветлікар Новопокровського району Дніпропетровської області. Упродовж
1966–1969 рр. – аспірант лабораторії з вивчення хвороб свиней Всесоюзного інституту
експериментальної ветеринарії (м. Москва); 1969–1971 рр. – асистент кафедри
епізоотології Української сільськогосподарської академії; 1971–1976 рр. – помічник
міністра м'ясної і молочної промисловості України; 1976–1981 рр. – доцент, завідувач
кафедри тваринництва Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів і
спеціалістів Мінхарчопрому України. Протягом 1981–1982 рр. – старший науковий
співробітник лабораторії групових обробок тварин Українського науково-дослідного
ветеринарного інституту (нині Інститут ветеринарної медицини); 1983–1992 рр. –
головний спеціаліст-консультант Інституту ветеринарної медицини Республіки Куба.
У 1969 р. у Всесоюзному інституті експериментальної ветеринарії захистив
кандидатську дисертацію на тему «Гуморальные показатели иммунитета у
свиней, комплексно привитых против чумы, рожи, паратифа и пастереллеза», у
1992 р. – докторську дисертацію на тему «Бациллярная иктерогемоглобинурия
крупного рогатого скота».
Під його керівництвом в останні роки розроблено: 15 методичних вказівок і
рекомендацій щодо діагностики, лікування і профілактики анаеробних інфекцій
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тварин; 4 державних та галузевих стандартів; 2 інструкції щодо профілактики
емфізематозного карбункулу і некробактеріозу; 17 комплектів нормативної
документації.
До найважливіших наукових розробок відносяться вакцини проти
бацилярної гемоглобінурії, інфекційної ентеротоксемії, анаеробної дизентерії,
брадзоту, злоякісного набряку, некротичного гепатиту, некробактеріозу,
маститів, ендометритів і пневмоентеритів, актинобацильозу, сальмонельозу та
ін.
Опубліковано понад 300 наукових праць, з них понад 50 – за кордоном, а
також довідник, монографію та два навчальних посібника. Новизну наукових
розробок захищено 68 патентами та авторськими свідоцтвами на винаходи
СРСР, Республіки Куба та України. Під його керівництвом захищено 2 та
готуються до захисту 1 докторська і 7 кандидатських дисертацій.
Обрано у 2002 р. членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринарної
медицини та зоотехнії та дійсним членом Української Технологічної академії.
Нагороджений 2 орденами, 4 медалями, 5 відзнаками – «Відмінник аграрної
освіти і науки», «Знак пошани», «Відзнака УААН», «Відзнака УТА», багатьма
дипломами та грамотами. У 2006 р. йому присвоєне почесне звання заслуженого
діяча науки і техніки України. Почесний член Спілки мікробіологів Куби та
вченої ради інституту ветеринарної медицини Республіки Куба.
Помер 11 січня 2015 р.
Джерело: Національна академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, членикореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 рр. : біогр. довід. / НААН ; уклад.
В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ;
відп. за вип. В. А. Вергунов. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Аграр. наука, 2012. С. 531–532.

85 років від дня народження
ГОЛІКА Віктора Степановича (1937–2010)
Вчений у галузі селекції і насінництва зернових
культур (пшениці), доктор сільськогосподарських наук,
академік НААН
Народився 30 вересня 1937 р. у м. Харкові. Закінчив
у 1961 р. агрономічний факультет Харківського
сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва.
Протягом 1961–1963 рр. – агроном з насінництва у
радгоспах Запорізької та Харківської областей; 1964–
1967 рр. – аспірант Харківського сільськогосподарського інституту
ім. В.В. Докучаєва за фахом селекція і насінництво; 1967–1973 рр. – молодший
науковий співробітник, старший науковий співробітник; 1973–2003 рр. –
завідувач лабораторії селекції ярої пшениці Інституту рослинництва
ім. В.Я. Юр'єва УААН; з 2003 р. – головний науковий співробітник. У 1993–
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1998 рр. В.С. Голік – голова спеціалізованої ради із захисту докторських та
кандидатських дисертацій Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва.
У 1967 р. у Харківському сільськогосподарському інституті
ім. В.В. Докучаєва захистив кандидатську дисертацію на тему: «Мінливість
сортів озимої пшениці в залежності від умов вирощування».
У 1975 р. В.С. Голіку присвоєно звання старшого наукового співробітника.
У 1987 р. в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва захистив докторську
дисертацію на тему: «Методи і результати створення ярої пшениці інтенсивного
типу».
Основним напрямом наукової діяльності вченого були дослідження із
селекції ярої м'якої та твердої пшениці, які він проводив з 1969 р., а також
розробка питань насінництва й агротехніки ярої пшениці.
В.С. Голіком теоретично обґрунтовано, розроблено й апробовано схему
селекції ярої пшениці, яка дала змогу на всіх етапах селекційного процесу
виділяти форми з високим рівнем господарсько-цінних ознак.
Ним уперше розроблено й апробовано схему селекції ярої пшениці з
урахуванням грунтово-кліматичних умов Лісостепу України, що суміщають
високу продуктивність з іншими ознаками.
Вперше розроблено напрям у селекції ярої твердої пшениці – поєднання
високих макаронних і хлібопекарських властивостей та створено відповідно
6 сортів пшениці: Харківська 5, Харківська 13, Харківська 15 (визнана
національним стандартом для степової зони), Харківська 29, Харківська 31,
Харківська 43.
Під керівництвом і за безпосередньою участю В.С. Голіка створено і
передано на державне сортовипробування 45 сортів ярої м'якої та твердої
пшениці, з яких 21 занесено у Реєстри сортів рослин України і Росії.
Автор понад 100 наукових праць, у тому числі монографії із селекції
твердої ярої пшениці і 2 словників по пшениці. Мається 21 авторське свідоцтво.
Наукову діяльність поєднував із педагогічною роботою. Ним підготовлено 3
кандидатів сільськогосподарських наук.
Обраний у 1993 р. членом-кореспондентом УААН, а 1995 р. –дійсним
членом (академіком) УААН відділення рослинництва.
В.С. Голік був головним редактором міжвідомчого тематичного наукового
збірника «Селекція і насінництво». Селекційні розробки вченого відзначено
срібною медаллю ВДН Г СРСР, йому присвоєно звання кращого винахідника
сільського господарства СРСР (1984, МСГ СРСР).
Джерело: Національна академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, членикореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 рр. : біогр. довід. / НААН ; уклад.
В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ;
відп. за вип. В. А. Вергунов. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Аграр. наука, 2012. С. 65–66.
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80 років від дня народження
МЯНДА Аркадія Ерастовича (1917 –2004)
Вчений в галузі механізації сільськогосподарського
виробництва, технології у скотарстві
Народився 30 вересня 1917 р. у с. Сабаровка
колишнього Цибулівського району Вінницької області (нині
Монастирищенський район Черкаської області). Після
закінчення семирічної школи у 1933 р. вступив до
Куп'янського технікуму механізації сільського господарства.
У 1935–1940 рр. – студент ХІМЕСГ, який закінчив з
відзнакою у 1940 р. та був направлений на роботу у Західно-Казахстанську
область. Працював в Уральській школі механізації сільського господарства
викладачем технічних дисциплін, потім – завідувачем учбовою частиною (до
1946); 1946–1949 рр. – аспірант Укр. НДІ тваринництва (нині – Інститут
тваринництва НААН); з 1950 р. – завідувач відділом механізації і електрифікації
тваринництва Укр. НДІ тваринництва, а 1983–1987 рр. – старший науковий
співробітник тієї ж установи.
У 1950 р. захистив кандидатську на тему: "Теоретичне і експериментальне
дослідження процесу розмелу сіна на борошно і шляхи його механізації". У
цьому ж році присуджено вчене звання старшого наукового співробітника.
Підсумки наукових досліджень і розробок викладено у близько 200
опублікованих працях, 12 авторських свідоцтвах. Виконано ряд важливих робіт
спільно зі співробітниками відділу механізації та іншими підрозділами
інституту, конструкторськими, проектними і будівельними організаціями
створено експериментальну комплексну механізовану ферму безприв'язного
утримання на 1100 корів у ДГ "Кутузівка» та ін.
У галузі механізації приготування кормів розроблено і впроваджено у
виробництво: універсальний млин-вентилятор УІТ-М100 для розмелу кормів,
технологія і комплекс машин для вводу рідких компонентів у комбікорми;
проект експериментального комбікормового заводу міжгосподарського типу;
типовий проект міжгосподарського комбікормового заводу потужністю 70 т
комбікормів і 20 т кормових сумішей у зміну. З механізації прибирання та
переробки гною розроблено технологічну лінію і обладнання для розподілу і
очистки рідкого гною фізико-хімічним способом.
Мянд А.Е. нагороджений медаллю "За доблесну працю у Великій
Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», Великою золотою медаллю ВСГВ (1956),
Орденом "Знак Пошани" (1958), Великою срібною медаллю ВДНГ СРСР (1960),
медаллю "За доблесну працю» (з нагоди 100-річчя від дня народження В.І.
Леніна) (1970), медаллю "Ветеран праці" (1984), ювілейною медаллю "50 річчя
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр" (1995), Премією Ради
Міністрів СРСР (1989), Медаллю учасника ВСГВ (1954, 1955, 1956, 1958),
медаллю «Учасник виставки ВДНГ СРСР» (1965, 1966, 1967, 1968).
Інформацію отримано з Інституту тваринництва НААН
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90 років від дня народження
ПАНАСЮ́КА Михайла Гнатовича (1912 – 1971)
Вчений в галузі садівництва, кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник
Народився 30 вересня 1912 р. в м. Києві.
У 1941 р. закінчив Уманський сільськогоспо-дарський
інститут (нині Уманський національний університет
садівництва).
Працював на Мліївській дослідній станції садівництва
(нині Дослідна станція помології ім. Л.П. Симиренка Інституту садівництва
НААН) (Мліїв, Черкаська обл.) з 1946 р. молодшим науковим співробітником і
завідуючим лабораторією, з 1954 р. – одночасно заступником директора станції
з наукової роботи, у 1960–1966 рр. – директором. У 1966–1970 рр. – завідуючий
лабораторії виноробства Українського НДІ садівництва (тепер Інститут
садівництва НААН), з 1970 р. – викладач Уманського СГІ.
Основні напрями наукової діяльності: плодове і ягідне виробництво;
переробка плодів і ягід; дослідження придатності різних сортів і гібридних форм
плодово-ягідних культур для виготовлення сухофруктів, сортових вин.
Серед опублікованих наукових праць: Плодове і ягідне виробництво. 1948;
Лучшие сорта слив для производства сухофруктов /Науч. тр. Млиевской
опытной станции. 1950. Вып. 51; Плодосушарня для колгоспів. – К., 1957;
Переробка плодів і ягід. Вид. 1963, 1966, 1971; Переробка плодів і ягід. Плодовоягідне виробництво. Збирання, зберігання і реалізація врожаю /довідник по
садівництву. К., 1975; Довідник по переробці плодів і ягід. К., 1971, 1980. Помер
у 1971 р.
Джерело: Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи. І.К.Омельченко,
І.В.Гриник. К.: "Преса України", Інститут садівництва НААН, 2012. 528 с., іл.

ЖОВТЕНЬ
90 років від дня народження
БУДЬОННОГО Юрія Васильовича (1932–2006)
Вчений у галузі землеробства та рослинництва, доктор
сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент
НААН
Народився 1 жовтня 1932 р. у с. Чорний Ольох
Суджанського району Курської області (Росія).
У 1952 р. закінчив з відзнакою Кучеровський
сільськогосподарський технікум Курської області, а у 1957 р. –
агрономічний факультет Харківського сільськогосподарського
інституту ім. В.В. Докучаєва.
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Працював агрономом відділення радгоспу, агрономом колгоспу. Упродовж
1960–1963 рр. – аспірант УНДІРСіГ ім. В.Я. Юр'єва, у 1963–1989 рр. –
молодший, старший науковий співробітник, завідувач відділу Українського НДІ
рослинництва ім. В.Я. Юр'єва. З 1989 р. – завідувач кафедри землеробства
Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.
У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Совершенствование
химических средств борьбы с сорняками в почвах кукурузы в сочетании с
механическими», а у 1988 р. в цьому самому інституті – докторську дисертацію
на тему: «Интенсификация технологии возделывания озимой пшеницы в
условиях Левобережной Лесостепи УССР». Вчене звання старшого наукового
співробітника присвоєно у 1974 р., професора – у 1991 р.
Розробив та науково обґрунтував систему польових сівозмін, у тому числі з
короткими ротаціями для фермерських господарств Лівобережного Лісостепу
України; комбіновану ґрунтозахисну ресурсозберігаючу систему обробітку
ґрунту в польових сівозмінах Лісостепу України.
За останні 10 років ним упроваджено у виробництво 12 наукових розробок,
які застосовані на площі понад 5 млн га.Опублікував 280 наукових праць, у тому
числі 11 монографій та 27 науково-методичних посібників. Підготував 2
докторів сільськогосподарських наук, 5 докторів філософії та 10 кандидатів
сільськогосподарських наук, у тому числі п'ятьох громадян з дальнього
зарубіжжя: Сирії, Єгипту, Нігерії, Конго, Мозамбіку.
Обраний членом-кореспондентом УААН у 1993 р.
Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1975), медаллю «Відмінник освіти
України» (2002) та п'ятьма медалями ВДНГ СРСР і України. У 2000 р. був
номінантом першого конкурсу «Кращі імена Харківщини». У 2003 р. –
стипендіат премії академіка О.Н. Соколовського. Помер у 2006 р.
Джерело: Національна академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, членикореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 рр. : біогр. довід. / НААН ; уклад.
В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ;
відп. за вип. В. А. Вергунов. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Аграр. наука, 2012. С. 349–350.

120 років від дня народження
МІХНОВСЬКОГО Дмитра Костянтиновича (1902-1984)
Вчений у галузі тваринництва,
кандидат сільськогосподарських наук
Народився 1 жовтня 1902 р. у с. Первомайське
Чорнобаївського району Полтавської області в родині
церковного служителя. Закінчив комерційну школу і
гімназію в Золотоноші (1913–1919), Київський ветеринарнозоотехнічний інститут (1921–1925) за фахом зоотехніка,
Всесоюзні курси вівчарів-бонітерів при дослідній станції
«Асканія-Нова» (1928–1929).
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Упродовж 10 років працював на опорному пункті ВАСГН1Л з вівчарства в
с. Петровське Чутовського району Полтавської області. Більше 10 років – у
різних підрозділах Наркомзему і Міністерства сільського господарства УРСР, 5
років займався вівчарством в науково-дослідних установах і більше 25 років —
в Українській сільськогосподарській академії. В 1946 р. захистив кандидатську
дисертацію, з 1947 р. доцент УСГА.
Досліджував сокільських смушкових овець, гірськокарпатських і частково
прекосів. Наукові дослідження Д. К. Міхновського завжди були оригінальними.
Ще в 30-ті роки він генетично обґрунтував і реалізував на виробництві систему
гетерогенного розведення смушкових овець сокільської породи для
попередження хронічного тимпаніту ягнят. За його ініціативою і
безпосередньою участю докорінно поліпшено гірськокарпатське вівчарство
України. Є співавтором гірськокарпатської породи овець, що була апробована в
1992 р. Завдяки вивченню закономірностей вовноутворення у тонкорунних
овець за сезонами року і в зв’язку з суягністю та лактацією маток
Д. К. Міхновський розробив оригінальний метод попередження дефектності
вовни зближенням строків стрижки і ягніння маток.
Д. К. Міхновський опублікував близько 100 наукових праць, галузевих
рекомендацій, інструктивних вказівок з бонітування овець, методичних
розробок, а також посібників з вівчарства.
Джерело:: Вчені-селекціонери у тваринництві / УААН; наук. ред М. В. Зубця,
В П. Бурката. К.: Аграрна наука, 1997. С. 129–131. (Українські вчені-аграрії ХХ століття;
кн.1); Історія Інституту розведення і генетики тварин у подіях, фактах, біографіях учених /
М. І. Бащенко, Ю. М. Бойко, І. С. Бородай; НААН, ІРГТ; наук. ред. К. В. Копилова. Бориспіль:
Люксар, 2012. С. 231–232.

180 років від дня народження

НЄМЕЦА Ярослава (Павла) Йосиповича (1842–1898)
Вчений помолог, організатор сільськогосподарського
дослідництва

Народився 2 жовтня 1842 р. у Празі, столиці Чехії, що
входила тоді до Австрійської імперії у родині політичного
діяча Йосифа Нємеца та відомої чеської письменниці Божени
Нємцової. Він був педагогом, вченим-помологом та громадським діячем. З
ранніх років він мав хист до малювання і1860 року вступив до Королівської
Баварської Академії образотворчих мистецтв у Мюнхені де студіював
академічний живопис.
Після смерті матері, через фінансову скруту закінчити повний курс академії
йому не вдалося і він із Німеччини переїхав до Одеси. За одною із версій, на
території України його родині належав будинок, і Нємец мав на меті вступити в
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права власності. Саме у Одесі він склав іспит на звання вчителя та працював
приватним вчителем малювання, підробляючи у фотомайстернях фотографом і
ретушером. 1870 р. вступив на службу до Одеської суспільної Маріїнської
гімназії на посаду вчителя чистописання, а згодом працював в Одеському
реальному училищі.
Цьому періоду життя належать перші спроби пера Ярослава Нємеца. За
методичний посібник присвячений моделюванню з гіпсу він був нагороджений
орденом Св. Станіслава 3 ступеня та грошовою премією від дирекції училища у
розмірі 200 руб. Протягом кількох років побачили світ роботи «Перспективне
малювання геометричних форм» та «Школа елементарного малювання», за що
1881 року він отримав премію від Міністерства народної освіти в розмірі 300 руб.
та пропозицію зайняти посаду інспектора Одеського реального училища. Згодом
його було призначено виконувачем обов’язки директора цього ж училища. Він
отримав ранг статського радника, а 1887 року за особливі заслуги та зразкову
службу був нагороджений орденом св. Анни 3 ступеня.
У 1889 р. Ярослава Нємца переводять на посаду директора Рівненського
реального училища. За зразковий прийом влаштований імператору Олександра
ІІІ, що перебував з візитом у Рівному, цар особисто нагородив директора
училища іменним перстнем з діамантами. З цього моменту починається
Вінницький період діяльності Ярослава Нємца, або як його тоді називали на
російський кшталт – Павла Нємцова. Справа в тому що на той час реальне
училище знаходилося у Могилеві-Подільському і було прийняте рішення
перевести його до Вінниці.
За дев’ять років директорства Я. Нємца до основного корпусу було
добудовано ще одне крило з навчальними кімнатами, а на подвір’ї було зведено
двоповерховий будинок для квартир адміністрації та викладачів. Училище мало
фізичний, математичний кабінети, гімнастичну залу, столярну та слюсарну
майстерн та власну домову церкву.
Сам він продовжував викладати малювання та креслення, ініціював
створення художньої студії. Спочатку курс викладання в училищі був
розрахований на шість років, але за клопотаннями директора, вже після його
смерті1899 року, було відкрито ще додатковий сьомий клас, в якому учнів
готували до вступу у вищі технічні навчальні заклади.
У свій вінницький період (1890–1898) життя Ярослав Нємец заклав
дослідний сад у маєтку своєї дружини та показовий садок на землях реального
училища. Там же він влаштував метеорологічну станцію.
Шляхом щеплення Я. Нємец розводив у невеличких розсадниках нові сорти
яблунь, груш, персиків, слив. Цей дослідний сад став свого роду дослідною
станцією, де він вивчав до 700 сортів яблуні та груші й 300 сортів сливи, вишні
та черешні, з яких біля 60 - американських. Проводив вивчення деяких сортів
щодо подальшого їхнього промислового застосування, як на українських землях,
так і в умовах північних широт.
Визнання Нємца, як вченого-помолога у фахових наукових колах відбулося
після його участі у Міжнародній Виставці Плодівництва, що проходила у 1894
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року у Санкт-Петербурзі. Його досягнення щодо акліматизації сортів плодових
дерев були відзначені срібною медаллю. А правління Імператорського
Російського Товариства Плодівництва, яке ініціювало виставку, додатково
присудило диплом золотого зразка за нові сорти аґрусу, що виведені із насіння,
а за ягідні вина — велику срібну медаль. Усе життя він віддав Україні, а помер
вдома у Чехії. По дорозі зупинившись у Празі для побачення з близькими, він
занедужав на запалення легенів і був госпіталізований до лікарні, де помер 18
листопада 1898 р. на 56 році життя. Все студентство та викладацький склад
Помологічного інституту у Трої, що біля Праги, проводжало Ярослава
Йосиповича Нємеца в його останній путь. Він був похований на Вишеградському
кладовищі у склепі поряд зі своєю матір’ю
Джерело: Корзун О. В. Внесок Ярослава Нємеца (1842–1898) у розвиток дослідництва
в галузі садівництва на українських землях (до 120-річчя з дня смерті). Режим доступу:
http://inb.dnsgb.com.ua/2018-3/22.pdf,
Корзун
О.
В.
Становлення
та
розвиток
сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Київ, 2011.
217 с. ; порт., фото (Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах,
бібліографії» ; кн. 51).

95 років від дня народження
ЛУКІНОВА Івана Іларіоновича (1927–2004)
Вчений у галузі аграрної економіки, доктор економічних
наук, професор, академік УААН (1991)
Народився 5 жовтня 1927 р. у с. Полівка Корочанського
району Бєлгородської області (Російська Федерація).
У 1946 р. закінчив агрономічне відділення Корочанського
сільськогосподарського технікуму, а у 1951 р. – економічний
факультет Харківського сільськогосподарського інституту ім.
В.В. Докучаєва. Навчався в аспірантурі Інституту економіки
АН УРСР
Протягом 1954–1956 рр. працював в Інституті економіки АН УРСР на
посаді наукового співробітника; 1956–1967 рр. – завідувачем сектору економіки
і науки сільгоспвідцілу ЦК Компартії України. У 1967–1976 рр. очолював
УкрНДІ економіки та організації сільського господарства; 1976–2003 рр. –
директор Інституту економіки НАН України.З 2003 р. – почесний директор
створеного на його базі Об'єднаного інституту економіки НАН України.
Упродовж 1976–2004 рр. – член Президії НАН України; з 1976–1977 рр. і 1993–
1998 рр. – академік-секретар Відділення економіки НАН України; 1979–1993 рр.
– віце-президент НАН України.
У 1954 р. в Інституті економіки АН УРСР захистив кандидатську
дисертацію на тему: «Перспективи розвитку плодівництва і виноградарства в
колгоспах півдня Української РСР», а у 1963 р. – докторську дисертацію на тему:
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«Ціноутворення і рентабельність виробництва сільськогосподарських
продуктів».
Виконував фундаментальні дослідження з таких наукових напрямів, як
вплив на процеси відтворення комплексного регулювання державних і ринкових
механізмів – здійснення цінової, податкової, банківсько-фінансово-кредитної,
бюджетної, пенсійної, інвестиційно-інноваційної політики тощо.
Автор понад 550 наукових праць, серед них 6 індивідуальних монографій.
Він був співавтором і відповідальним редактором 25 колективних монографій та
4 підручників. Під науковим керівництвом І підготовлено 21 кандидатську та 10
докторських дисертацій.
І. І. Лукінов – академік ВАСГНІЛ (1973), Російської академії
сільськогосподарських наук (1992), НАН України (1976), АН СРСР (1984), РАН
(1992), Академії економічних наук (1993), іноземний член Шведської
Королівської академії сільського і лісового господарства (1975) та ін. Обраний у
1991 р. дійсним членом (академіком) УААН.
Відзначений високими нагородами: орденом Леніна (1986), двома орденами
Трудового Червоного Прапора (1971, 1977), орденом «Знак Пошани» (1966),
багатьма медалями, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1987).
Йому присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України
(1997), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (1979), премії
ВАСГНІЛ (1975), Премії академіка НАНУ М.В. Птухи (1998). Міжнародні
нагороди: Золота медаль Асоціації сприяння національній промисловості
(Франція, 1999); «Золота медаль М.Д. Кондратьєва» (Росія, 2001); Золота медаль
«Керівник Європейського співтовариства XXI століття» Міжнародної компанії
Європейські контракти (Люксембург, 2001); Почесна медаль Американського
біографічного інституту (СІЛА, 2002); «Міжнародний приз миру» Сполученої
культурної конвенції (США, 2003); «Медаль Наполеона» (Франція, 2003) та ін.
Помер 4 грудня 2004 р.
Джерело: Національна академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, членикореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 рр. : біогр. довід. / НААН ; уклад.
В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ;
відп. за вип. В. А. Вергунов. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Аграр. наука, 2012. С. 175–177.

125 років від дня народження
ГУРЕВИЧА Самуїла Мойсейовича (1897–1984)
Вчений-агрохімік, розробник теоретичних та практичних
аспектів застосування мінеральних добрив у посівах польових
культур, доктор сільськогосподарських наук
Народився 6 жовтня 1897 р. У 1923 р. закінчив Харківський
сільськогосподарський інститут.
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З 1924 по 1931 рр. працював на Харківській обласній сільськогосподарській
дослідній станції завідувачем мережею колективних дослідів Харківської
області.
З 1931 по 1934 рр. – завідувач підвідділу польових дослідів Українського
наукового інституту зернового господарства (м. Харків). З 1934 по 1941 рр.
працював на Граківському дослідному полі заступником директора з наукової
роботи та директором. З 1941 по 1944 рр. перебував на фронті. У 1944 р., після
демобілізації, працював старшим науковим співробітником Довгопрудної
агрохімічної дослідної станції (Московська область), а з березня 1944 по 1973 рр.
– на Граківському дослідному полі на посадах директора, наукового керівника
дослідного поля та старшого наукового співробітника лабораторії фосфору
агрохімічного відділу.
У 1955 р. захистив кандидатську, а в 1962 р. – докторську дисертацію на
тему: «Дія мінеральних добрив на глибокому чорноземі».
Його наукові праці присвячені теоретичним та практичним аспектам
застосування мінеральних добрив під польові культури на чорноземах глибоких
Лівобережної України. Дослідження вченого увійшли складовими до
рекомендацій щодо застосування добрив в Україні, до довідників із
використання добрив.
С. М. Гуревич автор понад 80 наукових праць з агрохімічних проблем,
результати яких широко впроваджували у сільськогосподарське виробництво
України. Нагороджений орденами та медалями СРСР, дипломами і медалями
ВДНГ СРСР.
Помер 6 листопада 1984 р. похований у сел. Жихар, Харківського району,
Харківської області.
Джерело: Бука А. Л. Гуревич Самуїл Мойсейович (1897–1984) / А. Л. Бука // Вченіґрунтознавці, агрохіміки, землероби / УААН. К. : Аграр. наука, 2003. С. 181–182
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 8).

85 років від дня народження
СІРОГО Анатолія Івановича (1937–2002)
Вчений-ґрунтознавець, землероб, розробник теорії
спрямованого використання живої речовини ґрунтів, доктор
сільськогосподарських наук, професор
Народився 8 жовтня 1937 р. у м. Борзна Чернігівської
області.
Після закінчення у 1960 р. факультету агрохімії та
ґрунтознавства Української сільськогосподарської академії
працював
інженером-ґрунтознавцем
Полтавської
землевпорядної експедиції.
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Брав участь в обстеженні ґрунтів цілинного краю. У 1964–1967 рр. навчався
в аспірантурі на кафедрі ґрунтознавства та геології Української
сільськогосподарської академії і одночасно працював старшим науковим
співробітником агрономічної станції Української сільськогосподарської академії
«Митниця». З 1967 р. працює на кафедрі ґрунтознавства та охорони ґрунтів,
спершу асистентом, з 1972 р. – доцентом, а з 1991 р. – професором.
У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Часткова
стерилізація ґрунту та шляхи її практичного використання», у 1990 р. –
докторську дисертацію на тему: «Агроекологічні принципи бонітування
ґрунтів». Разом зі своїм учителем професором А. І. Зражевським запропонував
теорію спрямованого використання живої речовини ґрунтів для підвищення їх
родючості, розробив методи визначення активного азоту ґрунту та загального
вмісту біомаси живих організмів у ґрунті. Опублікував понад 70 наукових праць.
Помер 30 грудня 2002 р. у м. Києві.
Джерело: Андрієнко В. О. Сірий Анатолій Іванович (1937–2002) / В. О. Андрієнко //
Вчені-ґрунтознавці, агрохіміки, землероби / УААН. К. : Аграр. наука, 2003.
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 8).

С. 124–125

85 років від дня народження
БАЦУЛИ Олексія Олексійовича (1937-2005)
Вчений у галузі ґрунтознавства, кандидат
біологічних наук, старший науковий співробітник
Народився 18 жовтня 1937 р. у м. Бежецьк Калінінської
області. У 1960 році закінчив з відзнакою Харківський
сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва за
спеціальністю «ґрунтознавство». Працював в експедиціях з
обстеження ґрунтів України, Казахстану та Північного
Кавказу. У 1966-1969 рр. навчався в аспірантурі при
Українському науково-дослідному інституті ґрунтознавства. Вся подальша
діяльність О.О. Бацули на посадах від молодшого наукового співробітника до
завідувача лабораторії (1980-1992) пов'язана з Українським науково-дослідним
інститутом ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. У 1974 році він
захистив кандидатську дисертацію «Характеристика органічних речовин
основних типів ґрунтів Лівобережної України та їх зміни за
сільськогосподарського освоєння цілинних ґрунтів» у вченій раді Московського
державного університету ім. М.В. Ломоносова. У 1985 році О.О. Бацулі було
присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю
«агрохімія».
Основною сферою наукової діяльності є дослідження органічної частини
ґрунтів та добрив. Поряд з дослідженнями процесів гуміфікації та утворення
нестабільних форм гумусу, хімії гумусових кислот ґрунту, змін, які відбуваються
в органічних речовинах під впливом сільськогосподарського використання
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ґрунту, вирішувались завдання, спрямовані на підвищення ефективності
меліоративних прийомів з використанням органічних добрив.
О.О. Бацула брав активну участь у координації науково-дослідних робіт у
складі республіканських координаційно-методичних комісій з проблем
ґрунтознавства й агрохімії, був членом Всесоюзної координаційно-методичної
підкомісії з проблем органічної частини ґрунтів.
Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій; самостійно і
разом із співавторами він опублікував 130 наукових робіт, у тому числі 3
монографії, є співавтором декількох патентів.
Наукові здобутки О.О. Бацули відзначено подяками, медалями ВДНГ
України та колишнього СРСР.
Джерело: Учені ґрунтознавці та агрохіміки Національного наукового центру
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Харків: Смугаста
типографія, 2016. Кн. 1. С. 94-95.

160 років від дня народження
ПРИДОРОГІНА Михайла Івановича (1862 – 1923)
Вчений в галузі тваринництва, професор
Михайло Іванович Придорогін народився 19 жовтня
1862 року в с. Баланда Актарського повіту Саратовської
губернії в селянській родині.
У 1873 р. закінчив двокласне училище і вступив до
Саратовського реального училища, яке закінчив у 1880 р.
У
1882–1887 рр.
навчається
в
Петровській
сільськогосподарській академії.
У 1887–1888 рр. – викладає у Маріїнському середньому землеробському
училищі та зоотехнію в Уманському середньому училищі землеробства і
садівництва (нині – Уманський національний університет садівництва), де також
завідував фермою і практичним господарством училища. Досвід роботи в
Уманському середньому училищі землеробства і садівництва став для
М.І. Придорогіна безцінним, оскільки дав йому глибоке розуміння агрономії.
Вже в 1888 році отримує призначення доцентом кафедри загальної зоотехнії
у Ново-Александрійському інституті сільського господарства та лісівництва. З
1893 р. професор кафедри зоотехнії. На цій посаді працює до 1894 р.
Протягом 1894 року Пидорогіна М.І. перебуває в закордонному
відрядженні.
У 1895 році повертається до Росії і очолює кафедру зоотехнії Петровської
сільськогосподарської академії (Московський сільськогосподарський інститут),
де викладає до останніх днів свого життя. У 1905–1910 рр. – завідує
тваринницькою фермою навчального закладу. У 1910 р. на фермі був
зафіксований середній найвищій річний показник надою молока – 4 200 кг.
Раніше корови цього стада давали в середньому 2 763 кг. молока.
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Після жовтневої революції 1917 р. професор Придорогін отримав додаткову
посаду – був призначений головою Центральної зоотехнічної комісії Наркомату
землеробства, якою керував до свого останнього дня. В ті роки зоотехніки часто
користувались формулою професора Придорогіна, за якою визначалась вага
живої тварини.
М.І. Придорогін – автор праць в різних сферах тваринництва: конярство,
велика рогата худоба, розведення сільськогосподарських тварин. Був
спеціалістом з питань екстер’єра – він розробляв принципи оцінки
сільськогосподарських тварин по зовнішньому огляду, запропонував метод
визначення живої ваги і віку шляхом замірів тулуба тварини. Його теоретична
позиція лягла в основу виведення корів породи червона горбатівська у
Богородському розпліднику Нижегородської губернії. А його книга «Экстерьер,
оценка сельскохозяйственных животных по наружному осмотру» (1897) і
сьогодні цінна для зоотехніків.
Серце вченого зупинилось 13 червня 1923 року.
Інформацію отримано з Уманського національного університету садівництва.

100 років від дня народження
АРЄШНІКОВА Бориса Андрійовича (1922–1998)
Вчений у галузі захисту зернових колосових культур від
шкідників,
хвороб
і
бур’янів,
кандидат
сільськогосподарських наук
Народився 20 жовтня 1922 р. в с. Добрянка
Чернігівської області в сім’ї робітників. Протягом 1941–
1945 рр., знаходячись у діючій армії, воював з німецькофашистськими загарбниками на різних фронтах. Мав три
поранення, через що в листопаді 1945 р. був
демобілізований.
В 1946 р. вступив до агрономічного факультету Білоцерківського
сільськогосподарського інституту, який закінчив у 1951 р. Працював науковим
співробітником на Поліській дослідній станції рільництва. Впродовж 1952–
1955 рр. під керівництвом відомого вченого в галузі захисту рослин Є.М.
Савченка навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту
землеробства, по закінченні якої обіймав посаду молодшого наукового
співробітника цієї ж установи. Підготував і в 1957 р. успішно захистив
кандидатську дисертацію за темою «Біологія люпинового довгоносика і заходи
боротьби з ним у поліській зоні УРСР».
З 1956 по 1991 рр. діяльність Б.А. Арєшнікова була пов’язана з
Українським науково-дослідним інститутом захисту рослин (нині – Інститут
захисту рослин Національної академії аграрних наук України). Тут він обіймав
посади молодшого та старшого наукового співробітника відділу
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сільськогосподарської ентомології, виконував обов’язки завідувача лабораторії
прогнозів. З 1969 р. завідував проблемною лабораторією щодо боротьби з
шкідливою черепашкою, яка згодом трансформувалася в лабораторію з боротьби
з шкідниками зернових культур. Впродовж 1986–1990 рр. очолював відділ з
розробки системи захисту зернових культур за інтенсивних технологій їх
вирощування.
Б.А. Арєшніков багато працював над проблемою застосування
малооб’ємного обприскування посівів озимої пшениці проти клопа шкідливої
черепашки й інших шкідників. Також розробив новий метод захисту зернових
культур способом застосування хлорофосу, а також методику економічного
обґрунтування порівняльної оцінки способів застосування інсектицидів.
В 1983 р. у південних областях України під керівництвом Б.А. Арєшнікова
було впроваджено розробку з хімічного захисту зернових колосових від злакової
листовійки. Розроблено також ефективний метод захисту сходів пшениці озимої
від хлібних турунів та супутніх шкідників – токсикація рослин, який забезпечує
високий ефект, економію пестицидів та охорону довкілля.
Накопичений науковий та практичний досвід Б.А. Арєшніков успішно
використав при розробці системи захисту зернових культур від шкідників,
хвороб та бур’янів, вирощуваних за інтенсивних технологій, яка широко
впроваджувалася в виробництво.
Автор 150 наукових праць, зокрема 4-х монографій, багатьох методичних
рекомендацій та вказівок. Підготував 7 кандидатів наук.
Помер Б.А. Арєшніков 23 листопада 1998 р. в м. Києві. Похований на
Лісовому цвинтарі.
Інформацію надіслано Інститутом захисту рослин НААН
110 років від дня народження
ІВАШИНА Дмитра Сергійовича (1912–1992)
Вчений у галузі ботаніки, ресурсознавства лікарських
рослин України, кандидат біологічних наук, старший
науковий співробітник
Народився 20 жовтня 1912 р. у с. Полівка Полтавської
області.
З 1935 по 1940 рр. навчався в Ленінградському
державному університеті, після закінчення якого працював
учителем біології в школах Полтавської області.
У 1944–1950 рр. – асистент кафедри ботаніки
Полтавського педагогічного інституту, в 1950–1952 рр. – геоботанік
Башкирського державного заповідника. Упродовж 1953–1967 рр. працював
науковим співробітником на Українській зональній дослідній станції видів
лікарських і ароматичних рослин.
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Д. С. Івашиним виконано значний обсяг робіт із ресурсознавства лікарських
рослин України. Основні роботи з біології й екології найбільш важливих видів,
їх поширення, запасів сировини, можливих промислових заготівель виконано в
Карпатах (1953–1966), Поділлі (1956–1966), Поліссі (1965–1966), Криму (1956–
1957), Донбасі (1955–1957), Лівобережному Лісостепу (1953–1966).
Основними об’єктами дослідження були арніка гірська, тирлич жовтий і
крапчастий, морозник червоніючий, скополія карніолійська, беладонна, астрагал
шерстистоквітковий, горицвіт весняний, ромашка лікарська, осока парвська,
глечики жовті, вовчуг польовий, череда трироздільна, алтея лікарська, валеріана
лікарська, конвалія звичайна, оман високий, головатень російський і
круглоголовий, первоцвіт весняний. Водночас Д. С. Іашин очолював роботи з
інтродукції лікарських рослин. У колекційному ботанічному розсаднику
досліджували адаптивні можливості 400–500 видів лікарських рослин флори
України, СРСР та закордонних країн. Ним здійснено інтродукцію 37 видів
лікарських рослин аборигенної та закордонної флори. До заслуг Д. С. Івашина
додається узагальнення результатів досліджень алкалоїдовмісних рослин. Таких
установлено 476 видів, з них у 241 видів алкалоїди знайдено вперше, а у 253 видів
їх вміст досить високий. У 1967–1976 рр. працював у новоствореному
Донецькому ботанічному саду АН УРСР завідувачем відділу природної флори.
Після виходу на пенсію переїхав до м. Полтави, де періодично працював
викладачем ботаніки в Полтавському педагогічному інституті.
Помер 21 вересня 1992 p., похований у м. Полтава.
Джерело: Кононюк В. А. Івашин Дмитро Сергійович (1912–1992) / В. А. Кононюк //
Вчені-генетики, селекціонери та рослинники / УААН. К. : Аграр. наука, 2003. С. 359–361
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 7).

80 років від дня народження
ГРІНЧЕНКА Тимура Олександровича (1942-2018)
Вчений у галузі ґрунтознавства, доктор
сільськогосподарських наук, професор, академік МАНЕБ
Народився 22 жовтня 1942 р. у м. Катта-Курган
Самаркандської області Узбекистану. У 1963 р. закінчив
факультет ґрунтознавства та агрохімії Харківського
сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва. Після
закінчення інституту був направлений на роботу до
Українського
НДІ
ґрунтознавства
та
агрохімії
ім. О.Н. Соколовського (УНДІГА), де до 1990 р. працював молодшим, старшим
науковим співробітником лабораторії родючості ґрунтів, провідним науковим
співробітником, завідувачем Закарпатського протиерозійного опорного пункту,
завідувачем лабораторії вапнування кислих ґрунтів. У 1966–1969 рр. навчався в
аспірантурі УНДІГА у професора М.К. Крупського, по закінченню якої, в 1972 р.
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у м. Вороніж успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення
ефективної родючості темно-сірого опідзоленого ґрунту Рівненської області
застосуванням кальцієвмісних сполук (гіпсу, вапна) і добрив». У 1978 р.
присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю
«ґрунтознавство».
Результати подальшої інтенсивної праці Тимура Олександровича з
встановлення закономірностей розвитку фізико-хімічних процесів в
окультурюваних ґрунтах, визначення оптимальних параметрів рівня
кислотності, вмісту алюмінію й обмінних катіонів, вапняного, калійного і
фосфорного потенціалів, активності іонів у базових типах ґрунтів Нечорнозем'я
України для ряду сільськогосподарських культур склали основу його
докторської дисертації на тему «Закономірності розвитку ґрунтових режимів і
властивостей ґрунтів Нечорнозем'я УРСР в умовах інтенсивного землеробства»,
яку було захищено в 1987 р. в Ленінградському сільськогосподарському
інституті.
Т.О. Грінченко вперше увів поняття комплексного оцінювання еволюції
родючості ґрунтів з використанням зведеного показника їх якості (ЗПЯГ), що
дозволило оцінювати не тільки ступінь окультуреності ґрунту, але й передбачати
напрям розвитку культурного ґрунтоутворювального процесу під впливом
різних антропогенних факторів. Реалізацію цього методу було здійснено в
практиці побудови експертних систем для моніторингу ґрунтів.
Повністю перейшов на викладацьку діяльність (1989), коли його було
зараховано на посаду професора кафедри ботаніки Харківського державного
педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди, де він читав курси
«Ґрунтознавство» та «Основи сільського господарства». У 1991 р. присвоєно
вчене звання професора. З 1992 р. він очолював кафедру раціонального
використання природних ресурсів. З 2000 р. працював на посаді завідувача
кафедри ботаніки, а з 2015 р. - професора кафедри ботаніки. Він вперше в Україні
розробив інтерактивну мультимедійну енциклопедію ґрунтів для курсу
"Загальне ґрунтознавство" - IME "Soil".
Професор Т.О. Грінченко тривалий час був членом спеціалізованих вчених
рад у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
ім. О.Н. Соколовського»
та
Харківському
національному
аграрному
університеті ім. В.В. Докучаєва.
Плідну наукову та педагогічну роботу він поєднував з активною
громадською та науково-організаційною діяльністю. До 1991 р. був членом
Всесоюзного товариства ґрунтознавців, з 1981 р. – постійним членом
Центральної ради Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків.
Проводив активну організаційну роботу зі створення (1997–1998) регіонального
відділення Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності
(МАНЕБ) і потім як президент Українського регіонального Північно-Східного
відділення МАНЕБ (1997–2008). Рішенням Президії МАНЕБ (2002) йому
присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки" і нагороджено "Зіркою
вченого". У 2004 р. професора Т.О. Гринченка було нагороджено Почесною
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грамотою Міністерства освіти і науки України. У 2008 р. його було обрано
«Людиною року» Харківського національного педагогічного університету
ім. Г.С. Сковороди. У 2012 р. нагороджено медаллю ім. Г.С. Сковороди –
«Почесною відзнакою» Харківського національного педагогічного університету.
Професор Т.О. Грінченко опублікував понад 260 наукових робіт, з них 6
книг, 4 навчальних посібника, отримав 2 патенти на корисну модель.
Джерело: Учені ґрунтознавці та агрохіміки Національного наукового центру
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Харків: Смугаста
типографія, 2016. Кн. 1. С. 56-57.

110 років від дня народження
КЛОЧКА Івана Марковича (1912-1999)
Вчений
у
галузі
сільськогосподарських наук

тваринництва,

кандидат

Народився 31 жовтня 1912 р. у с. Великі Будищі
Диканського району Полтавської області у селянській
родині.
У
1932 р.
закінчив
зоотехнічний
факультет
Полтавського сільськогосподарського інституту і працював
зоотехніком на Донеччині. З 1933 р. навчався в аспірантурі
Українського науково-дослідного інституту тваринництва у Харкові. З 1936 р. –
старший науковий співробітник цього інституту. І. М. Клочко докладав багато
зусиль для вивчення й удосконалення симентальської породи ще в довоєнні
роки. За його поданням створено три держплемрозплідники, став автором одного
з перших в Україні планів племінної роботи Валківського ДПР по
симентальській породі на 1937–1940 рр.
На прикладі роботи цього держплемрозплідника І. М. Клочко підготував
кандидатську дисертацію, яку захистив у Харківському зоотехнічному інституті
після війни. У повоєнні роки керував експедиційним обстеженням племінних
ресурсів західних областей України, де було створено чотири
держплемрозплідники. Упродовж багатьох років займався копіткою й важливою
справою – підготовкою і виданням держплемкниг, був членом бюро союзної та
республіканської ради по симентальській породі. Під його керівництвом і за
участю підготовлено і відредаговано близько 50 томів ДПК, у тому числі
ювілейний 100-й том, 1 республіканський і 15 обласних каталогів плідників
симентальської породи.
За результатами досліджень І. М. Клочко опублікував 180 наукових праць.
Вагомим внеском у теорію і практику племінної роботи була розроблена вченим
систематика ліній симентальської і сичевської порід. Брав участь у створенні й
удосконаленні понад 30 високопродуктивних ліній, у тому числі відомих у
симентальській породі Мергеля, Сигнала, Неоліта, Воїна та інших. За селекційні
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досягнення його нагороджено трьома медалями ВДНГ, грамотами. За бойові
заслуги І. М. Клочко мав два ордени – Великої Вітчизняної війни та Червоної
Зірки, десять медалей. У 1999 р. вченому-ветерану було присуджено Державну
стипендію Президента України.
І. М. Клочко помер 3 травня 1999 р., похований у с. Кулиничі Харківського
району Харківської області.
Джерело: Вчені тваринники / УААН; наук. ред. М. В. Зубця, В. П. Бурката. К.: Аграрна
наука, 1999. С. 81–83. (Українські вчені-аграрії ХХ століття; кн. 9).

ЛИСТОПАД
75 років від дня народження
АНТОНЕНКА Вадима Івановича (1947–2003)
Вчений у галузі розведення та селекції сільськогосподарських
тварин, доктор сільськогосподарських наук
Народився 2 листопада 1947 року в с. Ксаверівка
Червоноармійського району Житомирської області.
Після закінчення 8 класів навчався у Малинському
технікумі. У 1967–1972 рр. – студент зоотехнічного
факультету Української сільськогосподарської академії. З
1974 р. – молодший науковий співробітник, а згодом – аспірант кафедри
скотарства і конярства Української сільськогосподарської академії.
Кандидатську дисертацію "Развитие плодов при раннем использовании нетелей
для воспроизводства стада" В. І. Антоненко захистив у 1978 р.
Із 1979 р. працював в Інституті розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця
НААН на посадах старшого, провідного наукового співробітника, завідувача
лабораторії, відділу. У 1986 р. В. І. Антоненку присвоєно вчене звання старшого
наукового співробітника за спеціальністю розведення, селекція і відтворення
сільськогосподарських тварин. У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук "Селекція бугаївплідників в системі племінної роботи з породами молочної худоби".
Із 2001 р. – заступник директора з наукової роботи Інституту м’ясного
скотарства УААН.
Основною темою його наукових досліджень – комплексна селекція бугаївплідників молочної худоби при чистопородному розведенні та схрещуванні із
спеціалізованими породами світу. В. І. Антоненко довів ефективність добору
бугаїв за походженням, установив генетико-статистичні зв’язки між племінною
цінністю плідників та продуктивними ознаками їх матерів, батьків і
комбінованим індексом за трьома джерелами інформації. Ним удосконалено
методику постановки бугаїв на випробування за якістю потомства, побудовану
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на запрограмованому рівні повторюваності результатів оцінки племінної
цінності.
Ученим опубліковано понад 140 наукових праць, із яких 4 монографії,
присвячені актуальним проблемам селекції бугаїв, 9 каталогів оцінених за
потомством плідників молочної худоби, інструкції, рекомендації тощо.
В. І. Антоненко помер 5 липня 2003 року, похований на кладовищі
с. Лісники Обухівського району.
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця
НААН

85 років від дня народження
МАСЛА Івана Павловича (1937–2010)
Вчений у галузі механізації сільськогосподарського
виробництва, кандидат технічних наук, професор, членкореспондент НААН
Народився
5 листопада
1937 р.
у
с. Погреби
Драбівського району Черкаської області. У 1960 р. закінчив
факультет механізації сільського господарства Української
сільськогосподарської академії.
У 1960–1965 рр. – інженер-контролер, завідувач
майстерні, головний інженер та керуючий відділенням
райсільгосптехніки в Черкаській області. У 1965–1968 рр. – аспірант; 1968–
1973 рр. – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник;
1973–1979 рр. – заступник директора з наукової роботи Українського науководослідного інституту механізації та електрифікації сільського господарства. У
1979–2000 рр. – директор, а з 2000 р. – завідувач відділу Інституту механізації та
електрифікації сільського господарства УААН.
У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження
процесу обробки насіння захисними препаратами у вертикальному замкнутому
повітряному потоці». У 1974 р. вченому присвоєно звання старшого наукового
співробітника, а у 1997 р. – професора. До кола його наукових інтересів входять
питання розробки механізованих технологічних процесів виробництва
сільськогосподарської продукції, створення нових конкурентоспроможних
машин та обґрунтування методів їхнього ефективного використання. Один з
ініціаторів і виконавців розробки «Національної програми виробництва
технологічних комплексів і устаткування для сільського господарства, харчової
та переробної промисловості».
Опублікував понад 170 наукових праць, у тому числі 10 монографій. Має 48
авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Підготував 7 кандидатів технічних
наук. Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН.
Нагороджений двома медалями, дипломами ВДНГ СРСР та УРСР,
203

Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1980). Присвоєно почесне звання
заслуженого працівника сільського господарства України (1997), лауреат премії
УААН «За видатні досягнення в науці» (1995) та Державної премії в галузі науки
і техніки (2000). Помер 2010 р.
Джерело: Національна академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, членикореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 рр. : біогр. довід. / НААН ; уклад.
В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ;
відп. за вип. В. А. Вергунов. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Аграр. наука, 2012. С. 490–491.

110 років від дня народження
МЕНЬШО́ВА Віктора Володимировича (1912-1981)
Учений в галузі рослинництва, селекціонер,
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Народився 6 листопада 1912 р. в м. Єреван (Вірменія).
Помер у 1981 р.
З 1931 р. працював старшим техніком Горської
сільськогосподарської дослідної станції (м. Орджонікідзе,
нині Владикавказ). Закінчив Краснодарський інститут
виноградарства і виноробства (тепер Краснодарський державний аграрний
університет) (Росія).
З 1940 р. працював молодшим спеціалістом дослідного господарства
Кримської селекційно-дослідної станції ВІР (Краснодарський край). Активний
учасник Великої Вітчизняної війни. З 1946 р. директор будинку відпочинку
управління справами Ради Міністрів УРСР, старший агроном відділу
рослинництва Республіканської сільськогосподарської виставки. У 1961–
1980 рр. очолював відділ декоративного садівництва Українського науководослідного інституту садівництва (нині Інститут садівництва (ІС) НААН
України).
У 1960 р. захистив дисертаційну роботу на тему «Опыт пересадки взрослых
плодовых деревьев на Украине» (м. Київ) і здобув науковий ступінь кандидата
сільськогосподарських наук.
Головним напрямом досліджень Віктора Володимировича була розробка
технологій вирощування квіткових і декоративних рослин, їх селекція, вивчення
господарсько-біологічних властивостей вітчизняних та інтродукованих сортів
цих культур. Співавтор декількох сортів айстри китайської, в тому числі сорту
Рубіновиє звьозди. Під керівництвом В.В. Меньшова біля головного корпусу
нинішнього ІС НААН України в Новосілках створено чудовий дендрологічний
парк.
Опублікував більше 60 наукових праць.
Відзначений великою та малою золотою медалями ВДНГ СРСР. За заслуги
перед Батьківщиною у Великій Вітчизняній війні нагороджений бойовими
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відзнаками: орденом «Знак Пошани» та медалями «За бойові заслуги», «Оборону
Одеси», «Оборону Кавказу», «За Перемогу на Німеччиною у Великій
Вітчизняній війні».
Джерело: Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи. І.К.Омельченко,
І.В.Гриник. К.: "Преса України", Інститут садівництва НААН, 2012. 528 с., іл.

115 років від дня народження
НІКОНЕНКА Михайла Миколайовича (1907-1973)
Вчений в галузі садівництва,
кандидат біологічних наук
Народився 6 листопада 1907 р. в с. Срібне, Чернігівської
області. Помер 19 серпня 1973 р. у с.Мліїв Черкаської обл.
В 1932 р. закінчив з відзнакою Полтавський плодоягідний
інститут.
Після закінчення аспірантури (екстерном) працював у
1933–1934 рр. агрономом Степанівської та Оленівської МТС Сталінської (нині
Донецької) області. 1934–1936 рр. – служба в армії. З 1936 р. по 1941 р. –
науковий співробітник та завідуючий відділом селекції і сортовивчення
Мліївської дослідної станції садівництва (нині Дослідна станція помології
ім. Л.П. Симиренка ІС НААН). У 1941–1943 рр. (будучи в евакуації) працював
агрономом колгоспу ім.Ворошилова Саратовської області (Росія). У 1943–
1944 рр. обіймав посаду голови плодоовочевого управління Харківської області.
З 1944 р. по 1973 р. працював завідуючим відділом селекції та сортовивчення
Мліївської дослідної станції садівництва. Основні напрямки наукової діяльності
– селекція плодових культур, створення нових сортів яблуні. Ніконенко М.М. є
автором та співавтором сортів яблуні Серпневе, Мліївське літнє, Щедре,
Українське, Слава переможцям, Кальвіль мліївський, Мліївська красуня,
Поліське.
Лауреат Державної премії СРСР (1951 р.). Опублікував біля 50 наукових
праць, основними з яких є: Выведение новых сортов яблони //Труды. – Киев Харьков, 1948. - Вып. 50; Новые сорта яблони // Сб. работ по агротехнике,
селекции и защите растений плодоягодных культур. - К., 1954. - Вып. 52. – С. 3849; Селекция яблони на Украине //Сб. ст. по селекции яблони и груши. М.:Сельхозгиз, 1956 та ін.
Інформацію надіслано з Дослідної станція помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН
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120 років від дня народження
МАКСИМОВИЧА Олександра Євгеновича (1902–1961)
Вчений у галузі фізіології та біохімії рослин,
селекції та насінництва цукрових буряків
Народився 11 листопада 1902 р. в м. Полтаві. З 1923 по
1926 р. навчався у Полтавському сільськогосподарському
інституті. Працював на Іванівській дослідно-селекційній
станції, а потім на Полтавській сільськогосподарській
дослідній станції старшим спеціалістом-агрохіміком. У 1930–
1931 рр. – спеціаліст-біохімік в Українському інституті
цукрової промисловості, упродовж 1931–1934 рр. – старший асистент відділу
ферментації
Всесоюзного
науково-дослідного
інституту
махорочної
промисловості.
У подальшому життєвий шлях і наукова робота О. Є. Максимовича були
пов’язані із Всесоюзним науково-дослідним інститутом цукрових буряків, в
якому він почав працювати з 1934 р. на посаді старшого наукового співробітника
в лабораторії фізіології і біохімії.
Дослідження
біологічних
особливостей
цукрових
буряків
О. Є. Максимович розпочав ще на Іванівській дослідній станції, беручи участь у
виконанні географічного досліду з дослідження впливу ґрунтово-кліматичних
умов на хімічний склад і технологічні якості коренеплодів.
З липня 1941 р. О. Є. Максимович перебував на фронті. З вересня 1946 р.
знову працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових буряків
на посаді старшого наукового співробітника, де керував розділом робіт із
дослідження мінерального живлення цукрових буряків з метою одержання
коренеплодів з високими масою і цукристістю.
Під керівництвом О. Є. Максимовича здійснені фундаментальні
дослідження взаємозв’язків між нагромадженням у цукрових буряків катіонів і
аніонів. Ним встановлено, що в процесі обміну речовин у тканинах рослин
цукрових буряків катіонно-аніонний баланс підтримується на певному рівні. Це
все дало можливість О. Є. Максимовичу зробити висновок про те, що для
одержання коренеплодів високої маси з підвищеним вмістом цукру забезпечення
цукрових буряків післяжнивними речовинами, особливо азотом, повинно бути
таким, аби наприкінці вегетації величина співвідношення суми катіонів до суми
аніонів у надземній частині, враховуючи відмерле листя, значно збільшувалась.
Цього можна досягти за умов обмеження надходження наприкінці вегетації в
рослини буряків азоту.
О. Є. Максимович першим в Інституті цукрових буряків розпочав
дослідження дії протизлакових гербіцидів на фізіолого-біохімічні процеси у
рослин цукрових буряків і бур’янів. Він також дослідив можливість
застосовування солей гідразиту малеїнової кислоти на насінники цієї культури з
метою підвищення цукристості коренеплодів у рослин першого року життя.
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О. Є. Максимовичем опубліковано понад 50 наукових праць. Він
нагороджений орденом «Червоної Зірки», медалями «За відвагу», «За оборону
Сталінграда», «За перемогу над Німеччиною».
Помер у 1961 р.
Джерело: Маковецький К. А. Максимович Олександр Євгенович (1902–1961) /
К. А. Маковецький, В. О. Борисюк // Вчені-генетики, селекціонери та рослинники / УААН. К. :
Аграр. наука, 2003. С. 407–409 (Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 7).

175 років від дня народження
ЄРМОЛОВА Олексія Сергійовича (1847–1917)
Видатний вчений-агроном і практик, державний та
громадський діяч, статс-секретар, член Державної ради,
перший Міністр землеробства і державних маєтностей,
дійсний таємний радник, Почесний член Полтавського
товариства сільського господарства (1891)
Народився 12 листопада 1847 р. у м. Тифліс (нині
м. Тбілісі, Грузія), із старовинного дворянського роду. У
1866 р. здобув освіту в Імператорському Олександрівському
ліцеї, який закінчив одним з перших. Зарахований до
Міністерства державних маєтностей та одночасно дістав дозвіл прослухати в
Санкт-Петербурзькому сільськогосподарському інституті спеціальний курс,
який об’єднував цикл предметів з агрономії. У 1870 р. отримав науковий ступінь
кандидата сільського господарства. У цей час працював у хімічній лабораторії
Санкт-Петербурзького сільськогосподарського інституту під керівництвом
професора О. М. Енгельгардта, де переважно досліджував фосфорні добрива.
У 1872 р. розпочав службу в департаменті неокладних зборів Міністерства
фінансів; у 1874 р. – земським оповісником Бобровського повіту, Воронезької
губернії. У 1880 р. очолив експедицію з дослідження вівчарства в Російській
імперії, результати якої увійшли до семитомного видання «Исследования
современного состояния овцеводства в России» за редакцією вченого.
Одночасно продовжував діяльність у Міністерстві державних маєтностей. У
1881 р – старший редактор статистичного відділу департаменту землеробства і
сільської промисловості. Упродовж 1881–1892 рр. – член Вченого комітету
Міністерства державних маєтностей. У 1883 р. – директор Департаменту
неокладних зборів Міністерства фінансів.
Упродовж 1886–1888 рр. – віце-президент, з 1892 р. – почесний член
Імператорського Вільного економічного товариства. За заслуги в сільському
господарстві йому присуджено золоту медаль Імператорського Вільного
економічного товариства (1880) та золоту медаль Міністерства державних
маєтностей (1892). У жовтні 1892 р. призначений помічником міністра фінансів
при С. Ю. Вітте.
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У 1893 р. – міністр державних маєтностей, упродовж 1894–1905 рр. – після
перетворення міністерства – міністр землеробства і державних маєтностей, яким
став за підтримки С. Ю. Вітте. У 1896 р. – дійсний таємний радник, у 1903 р. –
статс-секретар. У 1899 р. – Почесний член Імператорської Санкт-Петербурзької
Академії наук, у 1901 р. – член-кореспондент Французької Академії наук. У
1904 р. – оповісник Ряжського повітового і Рязанського губернського земств.
У травні 1905 р. обраний головою Бюро групи центру Державної Ради.
Упродовж 1906–1907 рр. – член Центрального комітету з надання лікарськопродовольчої допомоги потерпілим від неврожаю 1906 р. У 1909 р. опублікував
працю «Наши неурожаи и продовольственный вопрос».
У 1910 р. обраний членом ради Імператорського Російського пожежного
товариства і головою Міжнародного пожежного конгресу в м. Петербург. У
1911 р. – один з творців та голова російсько-італійської торгової палати; у 1912 р.
– голова Всеросійської сільськогосподарської палати, брав участь у розробленні
її статуту. У 1913 р. обраний головою комісії Російського географічного
товариства з охорони пам’ятників природи. Прибічник розвитку туризму.
Наукова, науково-організаційна діяльність вченого відмічена нагородами:
Орденом Св. Станіслава 1 ст. (1884), Найвищого благовоління (1884), Орденом
Св. Ганни 1 ст. (1890), Найвищої вдячності (1891), Орденом Білого Орла (1900),
Найвищої вдячності (1902), Найвищого Рескрипту государині імператриці
Олександри Теодорівни (1902), Статс-секретаря (1903), Орденом Св. Олександра
Невського (1904), Найвищої вдячності (1905), Найвищого Рескрипту (1905),
Члена Державної ради (1905), Найвищої вдячності (1907), Діамантових знаків
ордену Св. Олександра Невського (1908), Орденом Св. Володимира 1 ст. (1912),
Найвищої вдячності (1914). Помер 4 січня 1917 р. в м. Петроград.
Джерело: Вергунов В. А. Культурно-просветительская элита России XVIII–XIX вв.
как двигатель прогресса агрономии вообще и опытничества в животноводстве
[Електронний ресурс] / В. А. Вергунов // Історія науки і біографістика. 2008. № 4. Режим
доступу : http://inb.dnsgb.com.ua/2008-4/08vergunov.pdf. Заголовок з екрана

110 років від дня народження
БЕРЕНДЕ́Я Олександра Яремовича (1912-1988)
Відомий вчений в галузі садівництва, селекціонер,
кандидат біологічних наук,
лауреат Премії НАН
ім. Л.П. Симиренка, Заслужений агроном України,
кавалер ордена Знак Пошани
Народився 27 листопада 1912 р. в с. Коржова
Слобідка Уманського р-ну нинішньої Черкаської обл.
Помер у 1988 р.
Трудову діяльність розпочав у 1932 р. вчителем
початкової школи в Чечено-Інгушетії. Після закінчення у
1939 р. Уманського сільськогосподарського інституту (нині Уманський
національний університет садівництва) працював агрономом у Київській та
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Полтавській обл. Під час війни 1941–1945 рр. воював на Далекосхідному та
Південно-Західному фронтах. У 1946–1950 рр. – завідуючий ВеликоБушинським сортосадом Держкомісії з сортовипробування плодово-ягідних
культур МСГ УРСР.
З 1953 р. – зав. відділом селекції та сортовивчення плодових культур
Краснокутського опорного пункту (потім – Краснокутська дослідна станція
садівництва) (смт. Краснокутськ, Харківська обл.), де працював до 1987 р.
У 1953 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Изменение
наследственности гибридов земляники при вегетативной гибридизации».
Автор та співавтор 45 сортів плодових і ягідних культур: до Державного
сортовипробування передано 19 сортів яблуні, 14 сортів груші, 1 сорт сливи, 1
сорт черешні, 2 сорти смородини чорної, 2 сорти суниці. Найвідоміші з них –
сорти яблуні Каразінське, Зимове лимонне, груші – Улюблена осіння, Деканка
краснокутська та Золотава, суниці – Ромашка, Донька коралової, Краснокутська
ароматна. На міжнародній виставці «Експо–93» в м. Штутгарті (Німеччина) його
сорти яблуні Зимове лимонне та Шафран краснокутський отримали срібні
медалі.
Опублікував 34 наукові праці та монографію «Районированные новые сорта
плодовых культур Восточной Украины».
За цикл робіт "Виведення та впровадження в сільське господарство УРСР
нових сортів плодових і ягідних культур і методів підвищення їх врожайності"
нагороджений Премією НАН ім. Л.П. Симиренка (спільно з Шереметом І.О.)
(1983 р.). Йому присвоєно звання Заслужений агроном України. Нагороджений
орденом «Знак Пошани», бронзовою медаллю ВДНГ, медаллю «Відмінник
садівництва УРСР», ювілейною ленінською медаллю.
Кавалер орденів Великої Вітчизняної війни ІІ ступеня та «Знак Пошани»,
медалей «За перемогу над Німеччиною», «За перемогу над Японією», «За бойові
заслуги»; ювілейних – «25 років перемоги у Великій Вітчизняній війні» та ін.
Джерело: Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи. І.К.Омельченко,
І.В.Гриник. К.: "Преса України", Інститут садівництва НААН, 2012. 528 с., іл.

115 років від дня народження
ІЛЛІНСЬКОГО Олександра Анатолійовича (1907–1996)
Вчений у галузі плодівництва, селекції та генетики,
доктор сільськогосподарських наук, професор
Народився 27 листопада 1907 р. в м. Харкові у сім’ї
вчителів.
У 1932 р. закінчив Кубанський сільськогосподарський
інститут без відриву від виробництва. Працював науковим
співробітником на Дагестанській дослідній станції
садівництва (1932–1938), у 1938–1942 рр. – викладач
Дагестанського сільськогосподарського інституту. Після
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звільнення в 1944 р. з лав Радянської Армії продовжив наукову діяльність на
посаді завідувача відділу плодівництва Кримської дослідної станції садівництва
Краснодарського краю (1944–1947). Захистив у 1946 р. дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. Понад 40 років життя
присвятив педагогічній діяльності, спочатку на посаді доцента кафедр
плодівництва в Кубанському сільськогосподарському інституті (1947–1957),
пізніше – у Донському (1957–1962). У цей самий період (1961) у Московській
сільськогосподарській академії ім. К. А. Тімірязєва захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему:
«Селекция земляники на Северном Кавказе».
У 1962 р. за конкурсом був обраний професором кафедри технології
сільськогосподарських продуктів та плодоовочівництва Харківського
сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва, з 1968 по 1988 р. –
завідувач, потім – професор-консультант тієї ж кафедри (1988–1991).
О. А. Іллінський сформував наукову школу, підготував 15 кандидатів і 1
доктора наук. Опублікував понад 250 наукових праць, з яких 7 перекладено в
Румунії, Болгарії, Німеччині, Чехії. Має 6 авторських свідоцтв на винаходи, що
засвідчує наукові досягнення вченого у галузі плодівництва. Досліджував
селекцію суниці, є автором 12 сортів. Розробив нову технологію окулірування
плодових рослин із застосуванням ножа нової конструкції, якому присвоєно ім’я
«Окулірувальний ніж О. А. Іллінського». Нагороджений орденами і медалями,
лауреат Республіканської премії ім. Л. П. Симиренка. Помер 29 липня 1996 р. в
м. Харкові, де і похований.
Джерело: Кондратенко П. В. Іллінський Олександр Анатолійович (1907–1996) /
П. В. Кондратенко // Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва / УААН. К. : Аграр.
наука, 2000. С. 105–106 (Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 4).

ГРУДЕНЬ
85 років від дня народження
ЛІЩУКА Адольфа Івановича (1937–2002)
Вчений у галузі біології та фізіології рослин, доктор
біологічних наук, професор, член-кореспондент НААН
Народився 4 грудня 1937 р. у с. Мощена Ковельського
району Волинської області.
У 1963 р. закінчив біологічний факультет Львівського
державного університету.
Упродовж 1969–1987 рр. – молодший науковий
співробітник,
учений
секретар,
старший
науковий
співробітник, керівник групи, завідувач відділу. Протягом 1981–1992 рр. –
заступник директора з наукової роботи; 1992–1999 рр. – директор, а з 1999 р. –
завідувач відділу Державного Нікітського ботанічного саду (ДНБС) (м. Ялта).
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У 1971 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституті рослинництва
ім. М.І. Вавилова (м. Ленінград) захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Фізіологічні особливості сортів аличі на різних підщепах у зв'язку з їх
посухостійкістю», а у 1991 р. в Інституті фізіології рослин (м. Кишинів) –
докторську дисертацію на тему: «Фізіологія водообміну і посухостійкості
плодових культур». У 1979 р. присвоєно звання старшого наукового
співробітника, а у 1998 р. – професора.
Коло наукових інтересів А.І. Ліщука включає питання біології, фізіології
рослин та декоративного рослинництво. Спрямованість наукових робіт ученого
пов'язана з екологічними основами стійкості рослин до факторів навколишнього
середовища, охопивши широке коло питань цієї наукової галузі (фізіологічна
природа посухо- і спекостійкості, їхня генетична природа і еволюція, розробка
методів діагностики на посухо- і спекостійкість генофонду плодових і
декоративних культур, способів підвищення стійкості).
А.І. Лішук розгорнув і очолив у ДНБС та його мережі широкий спектр
фізіологічних досліджень щодо стійкості рослин до інших типів стресових
факторів (низьких екстремальних температур, перенасичення вологою,
солестійкості, імунітету до захворювань). У ході досліджень експериментальним
шляхом показано можливість вивчення стійкості плодових культур до
недостатнього водозабезпечення за допомогою одночасної автоматичної
реєстрації швидкості водного току у ксилемі пагонів і параметрів зовнішнього
середовища, що є пріоритетним у фізіології рослин. Знайдено кореляційні
залежності між вищезгаданими параметрами в оптимальних і стресових умовах.
У межах даного напряму науково обґрунтовано і розроблено оригінальну
методику діагностики стійкості плодових культур до нестачі вологи у ґрунті.
За участю А.І. Ліщука виявлено залежність стійкості різних порід і сортів
плодових та декоративних культур від екологічних умов з метою вирішення
питань селекції і сорторайонування; розроблено нові фізіологічні й біофізичні
методи для оцінки інтродукційного і селекційного матеріалу. Стосовно до
плодових культур розроблено і модифіковано фізіологічні та біофізичні методи
діагностики посухо- і спекостійкості.
Опублікував 152 наукові праці, з них 7 робіт монографічного характеру (у
співавторстві), 10 методичних рекомендацій, має патент України. Під
керівництвом ученого захищено 5 кандидатських дисертацій.
Обраний членом-кореспондентом НААН у 1995 р. Академік Кримської
академії наук, Петровської (Санкт-Петербург) академії наук і мистецтв.
Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР, Почесними грамотами
ВАСГНІЛ, УААН, Президії Верховної Ради АР Крим, лауреат Державної премії
АР Крим. Помер 2002 р.
Джерело: Національна академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, членикореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 рр. : біогр. довід. / НААН ; уклад.
В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ;
відп. за вип. В. А. Вергунов. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Аграр. наука, 2012. С. 467–468.
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110 років від дня народження
ДЯЧЕНКО Микола Платонович (1912–2000)
Вчений у галузі ентомології та біологічного
захисту рослин, доктор біологічних наук, професор
Народився 7 грудня 1912 р. в м. Путивлі (нині Сумської
обл.) в робітничій родині. По закінченні Рильського
агрономічного технікуму (Курська обл., Росія) у 1932–
1934 рр. працював у школі вчителем біології й хімії. В 1938
р. закінчив природничий факультет Сумського педагогічного
інституту, після чого в цьому ж закладі обіймав посаду
асистента кафедри зоології. В цей період займався вивченням ентомофауни
Сумщини під керівництвом відомого ентомолога, професора В.Г. Аверіна. В
1941 р. опублікував свою першу наукову статтю «Хижі туруни».
Достроково закінчив Харківське військове політичне училище. Служив
заступником командира роти з політичної частини в 213-й стрілецькій дивізії.
Брав участь у боях на Воронезькому фронті. Після демобілізації працював
старшим викладачем зоології у Глухівському педагогічному інституті.
У 1947–1968 рр. трудова та наукова діяльність М.П. Дядечка була пов’язана
з Українським науково-дослідним інститутом захисту рослин (нині – Інститут
захисту рослин Національної академії аграрних наук України). Спочатку
молодший, з 1953 р. – старший науковий співробітник лабораторії ентомофагів,
з 1956 р. – завідувач лабораторії біологічних методів боротьби з шкідливими
комахами, з 1960 р. – відділу боротьби з колорадським жуком, з 1964 р. – відділу
сільськогосподарської ентомології.
Розробляв теоретичні та практичні підходи до використання ентомофагів у
регуляції чисельності шкідливих комах в агроценозах. Виконавши ряд глибоких
досліджень у галузі сільськогосподарської ентомології, написав монографії
«Кокцинелллиды Украинской ССР» (вона лягла в основу його кандидатської
дисертації, 1952 р.) та «Трипсы, или бахромчатокрылые Европейской части
СССР» (замість докторської дисертації, 1964 р.).
З 1968 р. й до останнього М.П. Дядечко свою науково-педагогічну
діяльність пов’язав з Українською сільськогосподарською академією (нині –
Національний університет біоресурсів і природокористування України), де
впродовж 1970–1973 рр. був деканом факультету захисту рослин, 1974–1987 рр.
– завідував кафедрою сільськогосподарської та лісової ентомології, згодом –
професор кафедри.
Автор понад 300 опублікованих наукових праць. Ним підготовлено понад
200 спеціалістів для аграрного виробництва та науки, зокрема майже 100
кандидатів, із яких 33 зарубіжних, і 5 докторів наук.
Помер 6 січня 2000 року. 25 вересня 2005 року кафедрі ентомології
Національного університету біоресурсів і природокористування України
присвоєне його ім’я.
Інформацію надіслано Інститутом захисту рослин НААН
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115 років від дня народження
БОЖКА Петра Юхимовича (1907-1993)
Вчений
у
галузі
сільськогосподарських наук

тваринництва,

доктор

Народився 7 грудня 1907 р. у с. Харківці
Лохвицького району Полтавської області.
У 1929 р. закінчив Київський ветеринарнозоотехнічний інститут за спеціальністю вчений зоотехнік,
у 1932 р. – аспірантуру.
Після закінчення аспірантури працював молодшим,
старшим науковим співробітником і завідувачем відділу
Українського інституту птахівництва (1932–1952),
завідувачем кафедри птахівництва і дрібного тваринництва (1959–1989),
заступником директора з навчальної і наукової роботи (1961–1971) Харківського
зооветеринарного інституту.
У 1956 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Обмін азоту, кальцію і
фосфору, перетравлення і оплата корму у високопродуктивних корів порівняно
із середньопродуктивними». Головний напрям наукових досліджень
П. Ю. Божка – інтенсифікація птахівництва на птахофабриках, колгоспах і
радгоспах на основі кліткового утримання курчат, качат і курей-несучок у
широкогабаритних пташниках, збільшення електричним освітленням тривалості
дня у безвіконних пташниках, цілорічне комплектування стад птиці, повноцінна
годівля.
Професор П. Ю. Божко підготував 13 кандидатів наук, опублікував 137
наукових праць. Йому присвоєно звання заслуженого діяча науки України,
нагороджено двома орденами «Знак Пошани». Помер у 1993 р.
Джерело: Вчені у галузі тваринництва / УААН; наук. ред. М. В. Зубця, В П. Бурката.
К.: Аграрна наука, 1999. С. 56–57. (Українські вчені-аграрії ХХ століття; кн.2).

95 років від дня народження
САЙКО́ Валентини Іванівни (1927-2008)
Відома учена в галузі садівництва, селекціонер,
Заслужений агроном УРСР (1969), кавалер ордена
Tрудового Червоного Прапора (1971)
Народилася в м. Хорол Полтавської області 10 грудня
1927 р. У 1950 р. закінчила з відзнакою плодоовочевий
факультет Одеського сільськогосподарського інституту
(нині Одеський державний аграрний університет). Спершу
працювала агрономом Кіцманського райсільгоспвідділу,
далі – у плодоовочевому відділі Чернівецького обласного управління, потім –
агрономом і заступником головного агронома Чернівецького райсільгоспвідділу
та на місцевій МТС. У 1954 р. повернулася до облуправління на посаду старшого
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агронома-плодоовочівника. В означений період за безпосередньої участі
Валентини Іванівни створено чимало промислових садів, особливо в
Кіцманському та Глибоцькому районах Буковини.
У 1956–1961 рр. Валентина Іванівна очолювала новостворений Сортопункт
плодових та виноградних культур в с. Молодія Чернівецької області.
У 1961 р. – старший науковий співробітник Чернівецької державної
сільськогосподарської станції, у 1961–1963 рр. – керує відділом
плодоовочівництва, у 1963–1965 рр. працює науковцем у новоствореному відділі
садівництва.
Наступна її життєва віха тривалістю у 43 роки пов’язана з
Придністровською дослідною станцією садівництва, де В.І. Сайко почергово
очолила відділ садівництва та виноградарства (1965), відділ (1965–1984), а надалі
лабораторію (1981–1984) селекції та сортовивчення плодових, ягідних і
горіхоплідних культур, потім (до 2008) працювала старшим науковим
співробітником відділу селекції та сортовивчення плодових, ягідних і
горіхоплідних культур
В.І. Сайко – відомий селекціонер в Україні та за її межами, вона є автором
та співавтором 13 сортів груші осіннього, зимового та осінньо-зимового строків
достигання і 14 сортів горіха грецького, які були занесені до Державного Реєстру
сортів рослин України.
Нові конкурентоздатні сорти горіха грецького були створені шляхом
відбору з місцевого генофонду горіха перспективних форм з комплексом
господарсько-цінних ознак. Нові високопродуктивні сорти груші були створені
шляхом штучної гібридизації, клонового добору та комплексної оцінки
гібридного потомства. Створений нею зимовий сорт груші Яблунівська
відзначено срібною медаллю на міжнародній виставці «Експо–93» в м. Штутгарт
(Німеччина).
Результати досліджень В.І. Сайко узагальнено в 92 наукових працях.
Науковий доробок вченого містить 24 авторських свідоцтва та 3 патенти на сорти
груші й горіха грецького, два Деклараційних патенти на корисну модель.
Серед численних відзнак – почесне звання «Заслужений агроном
Української РСР» (1969), орден Tрудового Червоного Прапора (1971), диплом І
ступеня ВДНГ УРСР за створення 12 гібридних номерів груші (1983), медалі «За
трудову відзнаку» (1966), «За доблесну працю», «Ветеран праці» (1983).
Померла 12 жовтня 2008 р., похована в м. Чернівці.
Джерело: Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи. І.К.Омельченко,
І.В.Гриник.- К.: "Преса України", Інститут садівництва НААН, 2012. 528 с., іл.
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90 років від дня народження
ВЕЛЬМОЖНОГО Бориса Миколайовича (1932–1995)
Вчений у галузі розведення та
сільськогосподарських
тварин,
сільськогосподарських наук

відтворення
кандидат

Народився 14 грудня 1932 р. у м. Харків у родині
службовців. Після закінчення середньої школи у 1952 р.
вступив
на
ветеринарний
факультет
Української
сільськогосподарської академії. З 1957 р. протягом трьох
років працював на виробництві лікарем ветеринарної медицини у Вінницькій та
Київській областях.
У 1960–1963 рр. навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституту
тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР під науковим керівництвом
І. В. Смирнова. У жовтні 1966 р. захистив кандидатську дисертацію
«Розбавлення і зберігання сперми кнурів». Після закінчення аспірантури (1963)
працював старшим науковим співробітником лабораторії біології розмноження
сільськогосподарських тварин Київської дослідної станції тваринництва
«Терезине», а з липня 1969 р. – на Центральній дослідній станції штучного
осіменіння сільськогосподарських тварин (м. Бровари).
У 1974 р. Б. М. Вельможний затверджений у вченому званні старшого
наукового співробітника за спеціальністю фізіологія людини і тварин.
Із січня 1976 р. працював старшим науковим співробітником відділу
технології штучного осіменіння великої рогатої худоби, з грудня 1984 року
виконував обов’язки завідувача лабораторії трансплантації ембріонів
Українського науково-дослідного інституту розведення і штучного осіменіння
великої рогатої худоби.
Б. М. Вельможний проводив важливу науково-дослідну роботу з питань
штучного осіменіння свиней, порівняльну оцінку розбавників сперми кнурів,
виконав ряд досліджень із профілактики та лікування гінекологічних
захворювань корів, синхронізації охоти і пересадки ембріонів. За цими
напрямами він опублікував 83 наукові статті.
Брав активну участь у підготовці та перепідготовці спеціалістів сільського
господарства, підтримував тісний зв’язок з виробництвом.
Помер Борис Миколайович Вельможний 7 лютого 1995 р., похований у
м. Київ.
Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця НААН
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90 років від дня народження
БАРАБАША Ореста Юліановича (1932–2011)
Вчений у галузі вирощування овочевих і баштанних
культур, доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік НААН
Народився 16 грудня 1932 р. в с. Дуб'є Бродівського
району Львівської обл. Закінчив у 1957 р. факультет
економіки і організації сільськогосподарських підприємств
Львівського сільськогосподарського інституту.
Протягом 1957–1962 рр. – головний агроном Інспекції з
сільського господарства Поморянського і Городоцького
районів Львівської області; 1962–1965 рр. – аспірант, 1965–1974 рр. – старший
науковий співробітник, завідувач відділу Науково-дослідного інституту
землеробства і тваринництва західних районів України ПВ ВАСГНІЛ
(с. Оброшино Пустомитівського району Львівської області). У 1974 р. у Львові
при Львівській овочевій фабриці організував відділ овочівництва для західного
регіону України від Українського НДІ овочівництва і баштанництва та очолював
його до 1984 р.
У 1965 р. у Львівському сільськогосподарському інституті захистив
кандидатську дисертацію на тему: «Головніші питання агротехніки
вирощування високих урожаїв моркви на Львівщині». У 1975 р. у
Ленінградському сільськогосподарському інституті захистив докторську
дисертацію на тему: «Агробіологічні основи вирощування моркви для
продовольчих і насінницьких цілей в західних районах України», одержав
науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук. У 1977 р. організував
курси підвищення кваліфікації овочівників при Львівському с.-г. інституті і за
сумісництвом читав лекції. За сумісництвом також читав лекції у Львівському
торгово-економічному інституті. 1978–1990 рр. – член експертної Ради ВАК
СРСР зі спеціальності «Овочівництво».
1984–1995 рр. – завідувач кафедри плодоовочівництва Української
сільськогосподарської академії (у подальшому – Національний аграрний
університет,
зараз
–
Національний
університет
біоресурсів
і
природокористування України, м. Київ). У 1985 р. О.Ю. Барабашу було
присвоєно вчене звання професора. У 1986 р. при цій кафедрі вперше в Україні
організував курси з підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних
закладів СРСР та наукових працівників України зі спеціальності
«Овочівництво»; 1990–1994 рр. – декан агрономічного факультету; 1990 –
2006 рр. – член вченої ради університету. У 1990 р. вперше в Україні організував
Вчену раду при університеті із захисту кандидатських і докторських дисертацій
з овочівництва, плодівництва і зберігання с.-г. продукції та очолював її. З 1997 р.
і донині – заступник голови спеціалізованої вченої ради при університеті із
захисту докторських дисертацій з агрохімії, ґрунтознавства, овочівництва;
1992–1995 рр. – голова учбово-методичного об'єднання (УМО) з агрономічних
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спеціальностей вищих навчальних закладів при Міністерстві сільського
господарства і продовольства України. 1993–1998 рр. – заступник голови
Української селянської демократичної партії.
У 1996 р. за його участю в університеті створений плодоовочевий
факультет. У цьому ж році, у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, очолив
кафедру овочівництва відкритого ґрунту, а з 2001 р. працює професором цієї ж
кафедри.
Коло наукових інтересів О.Ю. Барабаша включає ресурсозберігаючі
технології вирощування овочевих і баштанних культур у відкритому та
закритому ґрунті, а також насінництво овочевих культур.
Академіком НААН О.Ю. Барабашем створено школу овочівників України.
Під його керівництвом захищено 47 кандидатських і докторських дисертацій. За
час наукової роботи опубліковано понад 270 наукових праць, у тому числі 10
підручників і посібників, 18 монографій, 6 довідників та 12 брошур. Має 6
авторських свідоцтв: на спосіб одержання сухого бактеріального препарату, а
також на 5 сортів овочевих культур – двох сортів салату – Львівський 85 і
Комарнянський, сорту кропу Пахучий та штаму печериці ІБК-25 і цибулі
ріпчастої Маяк та три деклараційні патенти. Учасник Виставки досягнень
народного господарства України (1988, 1989).
У 1990 р. обраний членом-кореспондентом УААН, а у 1993 р. – дійсним
членом (академіком) УААН відділення рослинництва (овочівництво).
Був членом редакційної колегії журналу «Аграрна наука і освіта», збірника
«Науковий вісник НАУ», реферативного журналу «Агропромисловий комплекс
України», тематичного наукового збірника «Овочівництво і баштанництво».
Обраний членом Дослідницького правління радників Американського
Біографічного інституту (2000) та нагороджений Міжнародною медаллю цього
інституту (2006).
У 1994 р. О.Ю. Барабаша було обрано академіком Академії наук Вищої
освіти України (Відділення аграрне). Присвоєно почесне звання заслуженого
працівника народної освіти України (1998), нагороджений Почесною грамотою
Міністерства сільського господарства УРСР (1977), Почесною грамотою
Президії УААН за наукові досягнення (1992), Почесною грамотою Президії
УААН за вагомі наукові розробки в галузі овочівництва, підготовку наукових
кадрів і висококваліфікованих спеціалістів сільського господарства та у зв'язку
з 70-річчям від дня народження (2002) та Почесною відзнакою УААН (2007).
Помер 25 листопада 2011 р.
Джерело: Національна академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, членикореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 рр. : біогр. довід. / НААН ; уклад.
В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ;
відп. за вип. В. А. Вергунов. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Аграр. наука, 2012. С. 25–27.
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110 років від дня народження
ВАСИЛЬЄВА Вадима Петровича (1912–2003)
Вченого зоолога-ентомолога, доктор біологічних наук,
професор, академік Національної академії наук України,
лауреат Державної премії, заслужений діяч науки України.
Народився 18 грудня 1912 р. в м. Одесі в родині вчителя.
По закінченні школи працював практикантом в
ентомологічному відділі Льговської дослідно-селекційної
станції Курської області, згодом – техніком відділу захисту
рослин Української дослідної станції з бавовництва
(м. Херсон). Закінчивши в 1935 р. факультет захист рослин Харківського
сільськогосподарського інституту, працював в Українському науководослідному інституті плодівництва (м. Київ) на посаді старшого наукового
співробітника. Підготував і в 1940 р. успішно захистив кандидатську
дисертацію за темою «Використання закономірностей тривалості розвитку
комах від температури з метою довгострокового прогнозування».
У 1941–1945 рр. знаходився в лавах Радянської Армії. Брав участь у боях з
німецько-фашистськими загарбниками в Великій Вітчизняній війні. Після
демобілізації в 1946 р. повернувся в Український НДІ плодівництва. Спочатку
старший науковий співробітник, а з 1947 – 1953 рр. – завідувач відділу захисту
рослин. У 1953 р. успішно захистив докторську дисертацію за темою
«Екологічні основи побудови системи боротьби з шкідниками плодових
культур».
У 1953–1979 рр. обіймав посаду директора Українського науководослідного інституту захисту рослин, одночасно з 1958 р. – професора
Української сільськогосподарської академії. 1979–1999 рр. – старший науковий
співробітник-консультант Інституту захисту рослин УААН. Протягом 1958–
1987 рр. – голова Українського ентомологічного товариства, а 1962–1990 рр. –
ще й віце-президент Всесоюзного ентомологічного товариства. Був членом
редколегій багатьох журналів, оргкомітетів із захисту рослин. У 1959–1979 рр.
представляв СРСР у Європейській і Середземноморській організаціях із захисту
рослин.
Автор понад 200 наукових праць, зокрема 10 монографій, 8 довідників,
понад 10 брошур. Вершиною творчих досягнень В.П. Васильєва є тритомне
видання «Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений» за
його редакцією (1973–1975; 2-е изд. 1987–1989), за яке йому та іншим авторам
була присуджена Державна премія УРСР.
Помер 24 вересня 2003 року в Києві, похований на Байковому цвинтарі.
Інформацію надіслано Інститутом захисту рослин НААН
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135 років від дня народження
ЛЬВОВА Миколи Олександровича (1887–1962)
Вчений у галузі ботаніки, селекції та насінництва
лікарських і ефіроолійних культур
Народився 18 грудня 1887 р. в м. Одесі в родині
військового службовця.
Закінчив гімназію із золотою медаллю, навчався в
Московському, а потім у Київському університетах на
природничому відділі фізико-математичного факультету за
фахом ботаніка. Під час навчання М. О. Львов брав активну участь у
студентському науково-дослідному товаристві природознавців. Його
найближчими друзями були М. Холодний, О. Оскерко, В. Гродецький, дружба
між ними зберігалася упродовж всього життя. За дипломну роботу йому
присуджено золоту медаль і диплом першого ступеня.
З 1911 р. працював лаборантом кафедри фізіології рослин Київського
університету, де під керівництвом професорів С. Г. Навашина і К. А. Пурієвича
здійснював заняття із студентами з анатомії, мікробіології і фізіології рослин, був
асистентом на лекціях із фізіології. У 1913–1915 рр. здійснював практичні
заняття з мікробіології і загальної біології у Київському комерційному інституті
на кафедрі загальної біології. В 1916 р. читав курс ботаніки на Вищих жіночих
вечірніх педагогічних курсах. З 1916 по 1918 рр. дослідив лікарські та
ефіроолійні рослини в акліматизаційному саду професора Н. К. Кащенка і
ботанічному саду Київського університету.
У 1918–1919 рр. за запрошенням Полтавського губернського земства і
Управління мережі дослідних станцій Полтавської губернії очолював Лубенську
дослідну станцію лікарських рослин, виїжджаючи туди на вегетаційний період –
травень-вересень, решту часу викладав в університеті. З жовтня 1920 р. повністю
перейшов працювати на станцію як директор і завідувач відділу селекції.
М. О. Львов працював безпосередньо над дослідженням біології і селекції
м’яти перцевої, фізіології і морфології насіння лікарських рослин, аналізом
вихідного матеріалу колекційного розсадника. Ним розроблено методику
селекційної роботи з м’ятою перцевою, виділено форми м’яти з високим вмістом
ефірної олії, які успішно впроваджено у виробництво.
У 1929–1932 рр. очолював відділ лікарських і ефіроолійних культур
Московського хіміко-фармацевтичного інституту, де координував і
організовував науково-дослідні роботи понад 20 наукових установ різних
наркомів і відомств (у тому числі й Лубенської дослідної станції лікарських
рослин), поєднуючи їх діяльність із запитами промислових головних управлінь
та підприємств. Ним розроблено тематику, методичне керівництво виконуваних
досліджень, узгодження і розподіл робіт, організовано систематичні експедиції
у різні райони країни з дослідження лікарських та ефіроолійних культур.
У 1933 р. значні зусилля спрямовував на організацію галузевих інститутів –
Всесоюзного науково-дослідного інституту лікарських і ароматичних рослин і
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Всесоюзного науково-дослідного інституту ефіроолійної промисловості. В
останньому в 1933–1936 рр. працював заступником директора, поєднуючи
організаторську роботу з науковою – завідуючи водночас відділом ботаніки.
У 1936–1938 рр. М. О. Львов – заступник директора наукової частини
Всесоюзного науково-дослідного інституту лікарських і ароматичних рослин, де
теж організаторську роботу поєднував з науковою, досліджував групу
вітамінних рослин, зокрема шипшину. З 1938 р. і до виходу на пенсію у 70річному віці працював у Московському фармацевтичному інституті.
Водночас був членом бюро Фармацевтичного комітету Міністерства
охорони здоров’я СРСР, головою ботаніко-фармацевтичної комісії.
Крім того, М. О. Львов вів курс «Растительное сырье химикофармацевтической и зфиромасличной промышленности и его переработка» в
Московському інституті тонкої хімічної технології. Підручник за цим курсом
мав два видання.
Опублікував понад 100 наукових праць, багато співпрацював в
енциклопедичних виданнях. Нагороджений орденом Трудового Червоного
Прапора, медаллю «За доблесну працю під час Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр.». Помер у 1962 р., похований у Москві.
Джерело: Горлачова С. С. Львов Микола Олександрович (1887–1962) / С. С. Горлачова
// Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва / УААН. К. : Аграр. наука, 2000. С. 155–
158 (Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 4).

85 років від дня народження
КОВАЛЯ Анатолія Ульяновича (1937 – 2016)
Вчений в галузі історії,
кандидат історичних наук, професор
Коваль Анатолій Ульянович народився 21 грудня 1937 р.
в с. Охматів Жашківського району Черкаської області в родині
вчителя.
У 1957 р. закінчив Уманське педагогічне училище
ім. Т.Г. Шевченка,
працював
учителем
Конельської
восьмирічної школи Жашківського району. У 1957–1960 рр. –
служба в армії.
У 1965 р. закінчив історико-філософський факультет Київського
державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
У 1981 р. на спеціалізованій Раді в Київському державному університеті
ім. Т.Г. Шевченко захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення
культурно-технічного рівня колгоспного селянства – необхідна умова усунення
суттєвої відміни між містом і селом» по спеціальності 09.00.02 – теорія
наукового комунізму. У 1984 році отримав вчене звання доцента.
З 1965 р. працював в Уманському національному університеті садівництва
(до 1995 р. – Уманський сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького) на
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посадах асистента, доцента, секретаря партійного комітету інституту, завідувача
кафедри.
У 1984–1986 р. – проректор з навчальної та наукової роботи та завідувач
кафедри суспільних наук Уманського педагогічного інституту ім. П.Г. Тичини.
З 1986 р. – доцент, а з 2007 р. – професор кафедри соціально-гуманітарних і
правових дисциплін Уманського ДАУ.
Коло наукових інтересів: аграрна історія України, краєзнавство, соціальні
проблеми села, політологія.
Автор і співавтор понад 130 наукових та науково-методичних праць, серед
яких чотири монографії, навчальний посібник з грифом МОН, статті у фахових
виданнях.
Нагороджений медалями «За доблесну працю» на ознаменування 100-річчя
з дня народження В.І. Леніна», «Ветеран праці», знаком Мінвузу СРСР «За
відмінні успіхи в роботі», трудовою відзнакою Мінагрополітики України «Знак
пошани», Почесними грамотами Міністерства аграрної політики України,
Черкаської обласної державної адміністрації, партійних та державних органів.
Помер Анатолій Ульянович Коваль 17 вересня 2016 р. в м. Умань.
Інформацію отримано з Уманського національного університету садівництва.

85 років від дня народження
ГЕТМАНЦЯ Анатолія Яковича (1937–1989)
Вчений-агроном, агрохімік,
сільськогосподарських наук

ґрунтознавець,

доктор

Народився 28 грудня 1937 р. у м. Марганець
Дніпропетровської області.
У
1959 р.
закінчив
Дніпропетровський
сільськогосподарський інститут. До 1961 р. працював
агрономом у райнасінгоспі «Жовтень» Томаківського району
Дніпропетровської області. З 1966 р. — молодший науковий
співробітник Дніпропетровського сільськогосподарського інституту. У 1968 р.
закінчив аспірантуру при Всесоюзному науково-дослідному інституті
кукурудзи, де працював спочатку молодшим науковим співробітником
лабораторії агрохімії, з 1973 р. – старшим науковим співробітником. З 1975 р. і
до останніх днів життя був завідувачем відділу агрохімії та ґрунтознавства.
Кандидатську дисертацію захистив у 1969 р., докторську дисертацію на
тему: «Азот в чорноземних і каштанових ґрунтах України і шляхи оптимізації
азотного живлення рослин» – у 1984 р.
Довів можливість досягнення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті не
тільки при систематичному його угноєнні, а й за тривалого використання
оптимальних доз мінеральних добрив. Виконав оригінальні дослідження із
уточнення масштабів і шляхів непродуктивних втрат азоту з ґрунту, встановив
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основні джерела його поповнення і виявив основні закономірності перетворення
азоту в чорноземах.
Підготував 5 кандидатів наук.
Нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1985), «За трудову відзнаку»
(1986).
Помер 21 липня 1989 р. в м. Дніпропетровську, похований на кладовищі в
с. Кодаки.
Джерело: Лісовал А. П. Гетманець Анатолій Якович (1937–1989) / А. П. Лісовал //
Вчені-ґрунтознавці, агрохіміки, землероби / УААН. К. : Аграр. наука, 2003. С. 169–170
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 8).

120 років від дня народження
МАТІЙЦЯ Марка Івановича (1902-1987)
Вчений у галузі тваринництва, кандидат
сільськогосподарських наук
Народився 29 грудня 1902 р. у с. Шамраївка
Сквирського уїзду на Київщині в сім’ї сільських
вчителів. У 1920–1926 рр. навчався в Київському
ветеринарно-зоотехнічному інституті. Свою трудову
діяльність розпочав у 1926 р., брав активну участь в
прогресивному розвитку племінного свинарства.
Разом з професором О. Ф. Бондаренком провів на Полтавській зоотехнічній
станції дослідження з відгодівельних якостей місцевих миргородських свиней,
що стали основою виведення нової скороспілої миргородської породи свиней.
Підготував перші вказівки та інструкції з племінного свинарства. Заклав міцний
фундамент системи селекційно-племінної роботи, яка сприяла створенню
вітчизняної племінної бази. Після реорганізації мережі науково-дослідних
установ М. І. Матієць працював старшим науковим співробітником, а потім
завідуючим відділом розведення Всесоюзного науково-дослідного інституту
свинарства (м. Полтава).
В довоєнний період ним розроблено ряд наукових і виробничих питань
племінної роботи, районування свинарства, експертизи добору за скороспілістю,
а також вимоги до записів у Держплемкнизі. Поряд з науково-дослідною
роботою займався педагогічною діяльністю – читав лекції з селекції свиней на
кафедрі розведення Полтавського зоотехнічного інституту та аспірантам при
Всесоюзному НДІ свинарства (Полтава). Більше шести років працював старшим
науковим співробітником Всесоюзного НДІ тваринництва (с. Дубровиці
Московської області). Провів досліди з промислового схрещування свиней,
розробив методику вдосконалення помісних свиней, а також систему збільшення
продуктивності свинарства у східних областях колишнього Радянського Союзу.
З 1951 р. працював у Всесоюзному НДІ свинарства. Виконав низку
досліджень з розведення і генетики свиней, результати яких покладені в основу
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методичних й інструктивних вказівок з селекційно-племінної роботи у
свинарстві. Серед наукових праць ученого особливе значення має монографія,
підготовлена у співавторстві з А. X. Кащенком, – «Промышленное скрещивание
свиней», а також книги: «Племенная работа с породами свиней», «Альбом
хряков-производителей», «Методы селекции свиней» тощо.
Дослідницька діяльність М. І. Матійця тісно пов’язана з виробничою
практикою.
Результатом
20-річних
селекційних експериментів
по
вдосконаленню миргородської породи свиней безпосередньо в племгоспах стало
стабільне зростання показників їх розвитку і продуктивності. Під керівництвом
М. І. Матійця співробітники відділу розведення вивели 15 нових
високопродуктивних ліній і родин у великій білій породі. Селекціонери
племінних господарств працювали за єдиним планом, розробленим для окремих
господарств і за породами в цілому. Було вивчено каріотип дикого кабана і
домашніх свиней, встановлено зв’язок продуктивних якостей свиней з групами
крові, проводились ґрунтовні дослідження з генної інженерії.
Поряд з удосконаленням існуючих порід за завданням Міністерства
сільського господарства УРСР з 1967 р. співробітники відділу розведення
проводили роботу зі створення нової породної групи свиней м’ясного напрямку
продуктивності.
М. І. Матієць – висококваліфікований науковий працівник і досвідчений
спеціаліст часто запрошувався як консультант й експерт з питань свинарства
обласними, республіканськими і союзними установами, організаціями для
розробки відповідних заходів з питань розвитку свинарства.
Джерело: Вчені-селекціонери у тваринництві / УААН; наук. ред. М. В. Зубця,
В П. Бурката. К.: Аграрна наука, 1997. С. 123–126. (Українські вчені-аграрії ХХ століття,
кн.1).

120 років від дня народження
ЛИХВАРЯ Данила Федоровича (1902–1986)
Вчений у галузі землеробства та рослинництва, селекції
і насінництва, доктор сільськогосподарських наук, професор
Народився 30 грудня 1902 р. на хуторі Лихвари
Решетилівського району Полтавської області в родині
заможного селянина.
Вищу
освіту
здобув
у
Полтавському
сільськогосподарському інституті (1921–1925). Науководослідну
роботу
розпочав
рільником
Полтавської
сільськогосподарської дослідної станції (1925–1926),
викладачем спецдисциплін та завідувачем дослідного поля Золотоніської
сільськогосподарської профшколи (1927–1929).
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Упродовж 1930–1942 рр. працював у науково-дослідних установах.
Науковцем в Інституті конопель та старшим викладачем Глухівського
сільськогосподарського інституту за сумісництвом, де здійснював дослідження
з розроблення методів акліматизації, селекції і насінництва конопель та кенафу.
За наукові розроблення у цих напрямах учений здобув науковий ступінь
кандидата сільськогосподарських наук, захистивши у 1940 р. дисертацію в
Московській сільськогосподарській академії ім. К. А. Тімірязєва.
У роки Другої світової війни Д. Ф. Лихвар брав участь у бойових діях. Після
демобілізації
працював
завідувачем
відділу
біології
і
нових
сільськогосподарських рослин ботанічного саду АН УРСР у м. Києві (1945–
1953). Інтродуковані за його участю сорти великої колекції квіткових рослин
(особливо бузку) і донині радують шанобливих відвідувачів цього саду. У цей
самий період Д. Ф. Лихвар завідував відділом рослинництва Головного
управління науки і сільськогосподарської пропаганди Міністерства сільського
господарства УРСР (1950–1952).
У 1953–1959 рр. багато сил віддав створенню Інституту агробіології
АН УРСР та Інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР, а
також організації наукової діяльності цих інститутів, будучи їх директором.
У1957 р. надано звання члена-кореспондента Української академії
сільськогосподарських наук, членом президії якої він був обраний з виконанням
обов’язків академіка-секретаря Відділення землеробства і рослинництва.
Упродовж 1960–1973 рр. очолював лабораторію селекції і насінництва
Українського науково-дослідного інституту землеробства і вніс значні здобутки
у розвиток діяльності цього інституту як одного з провідних рослинницьких
селекційних центрів України.
У 1971 р. після захисту дисертації «Питання акліматизації
сільськогосподарських рослин» йому присуджено ступінь доктора
сільськогосподарських наук та присвоєно звання професора зі спеціальності
«селекція і насінництво». За період роботи під керівництвом професора
Д. Ф. Лихваря в Інституті землеробства створені і впроваджені у виробництво
понад 40 сортів зернових, зернобобових та кормових культур, з них озимої
пшениці – Поліська 70; озимого жита – Поліське тетра; гібриди кукурудзи –
Київський 8, Колективний 210; ярої пшениці – Рання 73; проса – Рубін-2; гречки
– Київська 48, Зарниця; кормових буряків – Триплоїд і Київські; 6 сортів люпину,
6 сортів злакових і бобових трав, льону-довгунця – Поліський 4. Сам
Д. Ф. Лихварь є автором 7 сортів.
У 1973–1986 рр. виконував наукове керівництво селекційними роботами в
Інституті землеробства і одночасно керував селекцією у 19 науково-дослідних
установах зони діяльності комплексного селекційного центру рослинництва з
обслуговуванням зон Лісостепу, Полісся та західного регіону України.
Результати досліджень вченого висвітлено у 150 опублікованих працях.
Ним підготовлено 13 кандидатів наук, він тривалий час був членом президії
Українського товариства дружби і культурних зв’язків із закордонними
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країнами, Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавілова та
головою Київського відділення цього товариства.
Нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни II ступеня,
Трудового Червоного Прапора, Знак Пошани, медалями за бойові заслуги та
іншими.
Помер 2 грудня 1986 р., похований у Києві на Байковому кладовищі.
Джерело: Лихварь Д. Ф. / Вчені-генетики, селекціонери та рослинники / УААН. К. :
Аграр. наука, 2003. С. 132–134 (Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 7) ; Лихварь
Данило Федорович // Золотий фонд ННЦ «Інститут землеробства УААН»: довідковобібліографічне видання. К.: ЕКМО. 2006. С. 100–102.

180 років від дня народження
ЗАЙКЕВИЧА Анастаса Єгоровича (1842–1931)
Відомий вчений-агроном, фізіолог рослин, один з
фундаторів сільськогосподарської дослідної справи в Україні,
ініціатор, організатор та один з перших теоретиків і
методологів галузевого дослідництва, Почесний член
Полтавського товариства сільського господарства (1886)
Народився у 1842 р. на хуторі Матяшівський
Лубенського повіту Полтавської губернії (нині с. Матяшівка
Лубенського району Полтавської області) в небагатій родині
секретаря сирітської опіки, з дворянського роду.
У 1855 р. зарахований до Лубенської початкової школи, після закінчення
якої був прийнятий у Київське військове училище. Атестат зрілості отримав у
1864 р. у Харківській гімназії. Упродовж 1864–1870 рр. здобув вищу фахову
освіту на природничому відділенні фізико-математичного факультету
Імператорського Новоросійського університету (м. Одеса). У 1971 р.
відряджений за кордон у якості професорського стипендіата. Стажувався в
Петровській сільськогосподарській академії, де у 1874 р. склав магістерський
екзамен з агрономії.
Упродовж 1875–1915 рр. працював у Харківському університеті. У 1875 р.
за рекомендацією професора Л. С. Ценковського його прийнято до штату в
лабораторію фізичної хімії Харківського університету, яку у той час очолював
професор М. М. Бекетов. У 1877 р. захистив дисертацію «Физиологическое
исследование над дыханием корней растений» і одержав звання магістра
сільського господарства. Із 1877 р. розпочав педагогічну діяльність у
Харківському університеті. У 1884 р. – професор кафедри агрономії фізикоматематичного факультету Харківського університету. У 1886 р. – почесний
член Полтавського товариства сільського господарства. У 1884 р. за сприяння
вченого засновано першу постійно діючу дослідну установу – Полтавське
дослідне поле, складено першу програму польових досліджень дослідного поля
на 1886–1896 рр. У 1888 р. захистив докторську дисертацію «О некоторых
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сторонах культуры сахарной свеклы в святи с настоящим положением
сахаросвекловичной промышленности в России».
Основними здобутками вченого є винахід рядкового внесення добрив,
застосування якого вирішило проблему їхнього механізованого внесення на
великих плантаціях цукрових буряків. Він розробив принцип конструкції
комбінованої тукової сіялки; проаналізував та узагальнив дослідження дії різних
добрив.
У 1912 р. – обраний до ради Українського літературно-науковоетнографічного товариства ім. Г. Квітки-Основ’яненка. У 1917 р. його обрано
головуючим Першого губернського з’їзду. У 1910 р., використавши субсидію
Департаменту землеробства, організував у власному маєтку м. Снітин,
Лубенського повіту, Полтавської губернії філію Харківської селекційної станції
(згодом Солоницька дослідна станція), на якій з 1915 р. до останніх днів
працював завідувачем відділу рільництва. У 1930 р. за значні заслуги в
організації сільськогосподарських дослідних станцій та вагомий внесок у
розвиток буряківництва постановою Полтавського губвиконкому йому
присвоєно звання «Герой Праці».
Помер у грудні 1931 р. в м. Лубни Полтавської області.
Джерело: Вергунов В. А. Полтавське дослідне поле: становлення і розвиток
сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 125-річчя державного дослідництва в
агрономії та тваринництві) / В. А. Вергунов. К., 2009. 220 с.

150 років від дня народження
ТРЕТЬЯКОВА Сергія Федоровича (1872–1918)
Вчений-агроном, дослідник у галузі землеробства,
рослинництва, кормовиробництва, агрохімії
Народився у 1872 р. в с. Дядькове Брянського повіту
Орловської губернії. Після закінчення Ніжинської гімназії
навчався у Московському університеті. Здобувши вищу
освіту в університеті, з метою поглиблення знань з
агрономії вступив до Новоолександрівського (тепер
Харківського) сільськогосподарського інституту.
Наукову діяльність розпочав у 1899 р. на Полтавському дослідному полі
помічником директора, а з 1905 р. став його директором. З 1909 р., після
перетворення дослідного поля в дослідну станцію, залишився її директором.
Під час імперіалістичної війни (1914–1918) С. Ф. Третьяков був
мобілізований в армію, де працював у відділі заготівель Катеринославської
губернії. Повернувшись до Полтави хворим у кінці квітня 1917 р.,
С. Ф. Третьяков більше не міг працювати.
Під керівництвом С. Ф. Третьякова розроблено і впроваджено систему
парового обробітку ґрунту в степових районах. Для забезпечення всебічного
дослідження процесів нітрифікації та змін родючості ґрунту на станції вперше
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створено агрохімічну лабораторію, здійснювали вегетаційні досліди.
Наукові праці С. Ф. Третьякова охоплюють широке коло проблем: типи
ґрунтів губернії; динаміка вологості ґрунту під різними культурами; удобрення
культур органічними і мінеральними добривами; добір та протруювання
посівного матеріалу. При станції організовано контрольно-насіннєву
лабораторію. У значному обсязі здійснювали дослідження сортів польових
культур.
С. Ф. Третьяков багато уваги приділяв вірогідності отриманих у дослідах
результатів та межам їх застосування, удосконаленню дослідної справи.
Дослідне поле приймає за основний метод досліджень польовий дослід, польові
досліди супроводжуються детальними спостереженнями за рослинами та
умовами їх росту. Проблемі висвітлення результатів досліджень і впровадження
їх у селянських господарствах С. Ф. Третьяков приділяв особливу увагу.
Результати дослідів станції щороку публікувались у періодичний пресі та
випусках праць дослідної станції.
Опубліковано близько 130 наукових праць, які високо оцінені сучасниками
і не втратили своєї актуальності й досі.
Видатні вчені М. І. Вавилов, А. Є. Зайкевич, І. В. Якушкін високо цінували
наукову діяльність С. Ф. Третьякова. Агрономічна громадськість неодноразово
відмічала визначну роль С. Ф. Третякова як дослідника та організатора дослідної
справи не лише на Полтавській дослідній станції, а й у масштабах всієї країни.
Він зробив великий внесок у сільськогосподарську науку. Високо оцінюючи
діяльність Полтавського дослідного поля і С. Ф. Третьякова, у вітанні з нагоди
40-річчя Полтавського дослідного поля академік М. І. Вавилов писав:
«Полтавське поле було оточено ореолом подвигу, слави, бездоганної величезної
дослідної роботи... Хай сонце України нескінченно світить над Полтавським
дослідним полем».
Помер 27 травня 1918 р.
Джерело: Гриб М. І. Третьяков Сергій Федорович (1872–1918) / М. І. Гриб // Вченіґрунтознавці, агрохіміки, землероби / УААН. К. : Аграр. наука, 2003. С. 313–315
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 8)

130 років від дня народження
ПОЛІЩУКА Павла Мартиновича (1892–1969)
Вчений у галузі селекції та насінництва, кандидат
сільськогосподарських наук
Народився в 1892 р. в м. Умані.
У 1913 р. закінчив Уманське училище садівництва і
землеробства, у 1936 р. – Московську сільськогосподарську
академію ім. К. А. Тімірязєва.
Кандидат сільськогосподарських наук, є автором 7 сортів
овочевих культур: салату – Зелений круглий, Первомайський;
редиски – Красний з білим кінчиком; цибулі – Марковська поліпшена; дині –
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Колгоспниця 593; кавуна – Ажиновський; баклажана – Полудлінний.
Помер у 1969 р., похований у м. Сквира Київської області.
Джерело: Горкуценко О. В. Поліщук Павло Мартинович (1892–1969) / О. В. Горкуценко
// Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва / УААН. К. : Аграр. наука, 2000. С. 215
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 4).

120 років від дня народження
БУГАЯ Самсона Митрофановича (1902–1987)
Вчений
у
галузі
рослинництва,
сільськогосподарських наук, професор

доктор

Народився в 1902 р. у с. Чорнобай Чорнобайського повіту
Полтавської губернії у сім’ї селянина.
Вищу освіту здобув у Київському сільськогосподарському
інституті (1925–1929) за фахом агрономія. Наукову діяльність
розпочав у Всесоюзному науково-дослідному інституті
махорочної промисловості (м. Київ) молодшим (1931–1932),
старшим науковим співробітником (1933–1935). В Інституті землеробства
УААН (смт. Чабани) працював у два періоди: 1935–1941 рр. і 1946–1949 рр.
завідувачем відділу кок-сагизу.
У роки Другої світової війни працював у Всесоюзному науково-дослідному
інституті тютюну і махорки (м. Маркс) на Морсовому опорному пункті старшим
науковим співробітником (1941–1942); у Наркомземі Казахської РСР (м. АлмаАта) головним агрономом по технічних культурах (1942–1943), у Наркомземі
УРСР (м. Київ) старшим агрономом (1944–1946). Упродовж 1935–1940 рр. за
сумісництвом працював доцентом кафедри рослинництва в Житомирському
сільськогосподарському інституті. Після війни працював в Київському
державному університеті ім. Т. Г. Шевченка (м. Київ) доцентом кафедри
генетики і селекції (1949–1953) і завідувачем кафедри (1953–1955). У 1955–
1961 рр. працював завідувачем кафедри рослинництва та польових культур в
Уманському сільськогосподарському інституті. Останні роки працював у
Київському інституті народного господарства (нині Національний економічний
університет) завідувачем кафедри землеробства та тваринництва (1961–1982).
Ступінь кандидата сільськогосподарських наук йому присуджено в 1937 р,
звання доцента присвоєно в 1940 р. У післявоєнні роки (1954.) захистив
докторську дисертацію «Экологические особенности кок-сагиза и пути
повышения его продуктивности», звання професора присвоєно в 1956 р.
Основним напрямом науково-педагогічної діяльності С. М. Бугая було
рослинництво, тобто біологічні особливості сільськогосподарських культур, їх
потреба у чинниках життя та агротехніка вирощування залежно від ґрунтовокліматичних умов. Із впровадженням в Україні нової культури каучуконосів
об’єктом досліджень став кок-сагиз (1946–1954). Досліджував біологічні й
екологічні особливості культури, розробляв агротехнічні заходи отримання
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високих урожаїв, вирішував проблеми вегетативного розмноження кок-сагизу.
Наступний етап його наукових досліджень (1955–1979) пов’язаний з
розробленням агротехніки високих урожаїв кукурудзи в умовах Лісостепу й
Полісся України. Визначав ефективність ущільнення посівів, удосконалював
методику визначення листкової поверхні кукурудзи тощо.
Автор понад 160 наукових і науково-популярних праць, з них 15
монографій, підручників і 48 брошур. За 1951–1980 рр. підготував 10 кандидатів
наук. Був членом чотирьох спеціалізованих вчених рад з присудження наукових
ступенів.
Нагороджений двома орденами «Трудового Червоного Прапора»
(1948,1958 рр.), чотирма медалями, у т. ч. «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», Грамотою Президії Верховної Ради УРСР.
Помер у 1987 р.
Джерело: Бугай Самсон Митрофанович // Золотий фонд ННЦ «Інститут
землеробства УААН»: довідково-бібліографічне видання. – К.: ЕКМО. – 2006. – С. 34–36.

120 років від дня народження
ГЛЯНЦЕВА Олександра Федоровича (1902–1990)
Вчений у галузі рослинництва і землеробства, селекції та
генетики, доктор сільськогосподарських наук, професор,
заслужений діяч науки УРСР
Народився у 1902 р. в с. Микитівка Тростянецького
району Сумської області в сім’ї службовців.
У 1920 р. закінчив Охтирську чоловічу гімназію, а в
1926 р. – сільськогосподарський факультет Тифліського
політехнічного інституту. Свій трудовий шлях розпочав
агрономом Геокчайського тракторного загону Закавказького бавовняного
комітету (Азербайджанська PCP). З 1927 р. і все подальше життя О. Ф. Глянцев
пов’язав з Харківською обласною сільськогосподарською дослідною станцією,
яку в 1956 р. реорганізовано в Український науково-дослідний інститут
рослинництва, селекції і генетики. Свою наукову діяльність він розпочав
науковим співробітником, а з 1938 по 1976 рр. очолював відділ рільництва
(землеробства). Потім до кінця свого життя працював науковим консультантом.
У 1947 р. при Харківському сільськогосподарському інституті захистив
кандидатську дисертацію на тему: «Приемы возделывания подсолнечника на
Украине». У 1967 р. на вченій раді Українського науково-дослідного інституту
рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр’єва ним зроблено доповідь на
здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему:
«Разработка и совершенствование приемов возделывания полевых культур в
условиях юго-восточной части Лесостепи УССР с 1928 по 1963 год».
За час своєї наукової діяльності йому довелось дослідити широке коло
актуальних проблем теорії і сільськогосподарської практики. Особливо значний
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внесок ученого у таких напрямах досліджень, як вирішення проблем технології
вирощування озимої пшениці, цукрових буряків, соняшника, круп’яних та інших
культур; удосконалення систем основного обробітку ґрунту в польовій сівозміні;
ефективність способів і норм внесення органічних та мінеральних добрив під
основні польові культури; проблеми побудови сівозміни; роль багаторічних трав
у польовій сівозміні та дослідження окремих заходів їх вирощування.
О. Ф. Глянцев підготував 10 кандидатів і докторів наук, залишив після себе
багато учнів та послідовників. Вирізнявся вимогливістю до себе і своїх
підлеглих, науковою принциповістю та високою працездатністю. Мав
безперечний авторитет у наукових колах і серед працівників
сільськогосподарського виробництва.
Був двічі нагороджений орденом «Знак Пошани», Трудового Червоного
Прапора, шістьма медалями, багатьма знаками «Відмінник сільського
господарства». Удостоєний почесного звання заслуженого діяча науки УРСР.
З-під пера О. Ф. Глянцева вийшло понад 150 наукових праць.
Помер у 1990 р., похований у м. Харкові.
Джерело: Зуза В. С. Глянцев Олександр Федорович (1902–1990) / В. С. Зуза // Вченігенетики, селекціонери та рослинники / УААН. К. : Аграр. наука, 2003. С. 325–327
(Сер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 7) ; Коваленко Н. П. Науково-організаційна
діяльність Координаційно-методичної ради УАСГН, МСГ УРСР, ПВ ВАСГНІЛ та УААН з
проблем сівозмін у системах землеробства України (1956–2010 р.) / Н. П. Коваленко ; НААН,
ДНСГБ. К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2011. С. 6.

95 років від дня народження
ГАЛАСУНА Петра Тарасовича (1927–1991)
Вчений у галузі тваринництва,
кандидат біологічних наук
Народився у 1927 р. у с. Товста Городищенського району
Черкаської області.
У 1957 р. закінчив філологічний факультет Чернівецького
державного університету, в 1964 р. – рибогосподарський
факультет Всесоюзного заочного інституту харчової
промисловості за спеціальністю «іхтіологія і рибництво».
У рибогосподарській галузі працював з 1948 р. на різних посадах: інспекторрибовод Костянтинівського держплемрибпункту (Донецька обл.), завідувач
Чернівецького держплемрибпункту (1948–1958), керуючий Чернівецькою
облрибконторою (1958–1961), керуючий Івано-Франківським облрибтрестом
(1961–1963), заступник начальника управління м’ясо-молочної промисловості,
начальник відділу рибного господарства Львівського раднаргоспу (1963–1964),
перший заступник начальника Головного управління рибного господарства
внутрішніх водойм УРСР (1964–1968), заступник директора Українського
науково-дослідного інституту рибного господарства (1968–1970). З 1970 р.
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очолив Український науково-дослідний інститут рибного господарства, а з 1986
р. був генеральним директором Науково-виробничого об’єднання рибництва та
рибальства.
У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Влияние зональных
условий форелевых хозяйств на некоторые особенности биологии и биотехники
выращивания радужной форели в западных областях УССР», йому присуджено
науковий ступінь кандидата біологічних наук, а в жовтні 1973 р. – вчене звання
старшого наукового співробітника.
Був головою Українського басейнового відділення іхтіологічної комісії і
головою секції ставкового рибництва Південного відділення ВАСГНІЛ, членом
наукової ради Інституту гідробіології АН УРСР. Учений зробив значний внесок
у розвиток рибогосподарської науки. Керував науково-дослідними роботами з
розведення форелі, інтенсифікації ставкового рибництва, розведення нових
об’єктів рибництва та акліматизації риб, розробив технологію її вирощування у
ставах, природних водоймах, садках, лотоках і басейнах з замкнутим циклом
водопостачання. Опублікував 170 наукових праць, у тому числі дві монографії
та 12 нормативно-технологічних документів. Підготував 8 кандидатів наук.
Нагороджений трьома медалями СРСР та Грамотою Президії Верховної
Ради УРСР. Помер у 1991 р. у Києві, похований на Байковому кладовищі.
Джерело: Вчені у галузі тваринництва / УААН; наук. ред. М. В. Зубця, В. П. Бурката. –
К.: Аграрна наука, 1999. С. 89-91. (Українські вчені-аграрії ХХ століття кн.2).

125 років від дня народження
ГЛУХЕНЬКОГО Данила Івановича (1897-1969)
Вчений
в
галузі
грунтознавства,
кандидат
сільськогосподарських наук
Народився у 1897 р. в с. Ядловка Чернігівської області.
У 1924 р. закінчив агрономічний факультет Уманського
сільськогосподарського
інституту
(нині
Уманський
національний університет садівництва). З 1925 р. працює
викладачем Козелецького сільськогосподарського технікуму.
У 1930 році закінчив Київський сільськогосподарський
інститут (агропедагогічний відділ), а в 1932 р. – аспірантуру
при кафедрі агрогрунтознавства цього ж закладу.
У 1933–1934 рр. працював старшим науковим співробітником на Кримській
ДС, 1935 –1941 рр. – на Мліївській дослідній станції садівництва (нині Дослідна
станція помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН). У 1942 р. займав посаду
старшого агронома на Мокроуській МТС Саратівської області (Росія). У 1944 р.
повернувся на Мліївську ДСС на посаду наукового співробітника, а в 1947–
1960 рр. виконує обов'язки заступника директора з наукової роботи та
завідуючого відділом агротехніки.
Основні напрями досліджень: відновлення та підвищення родючості ґрунту
у плодових садах, вивчення сівозміни для розсадників.
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Автор багатьох наукових публікацій. Найважливіші наукові праці:
Обробіток ґрунту в саду. Колгоспна виробнича енциклопедія. 2-ге видання. –
1956; Закладання плодового саду. – Держсільгоспвидавництво УРСР. – 1958. 54
с.; Агротехніка посадки плодових дерев. Методичні поради. Брошура Черкаське
облуправління. – 1959 та ін.
Інформацію надіслано з Дослідної станція помології ім.Л.П.Симиренка ІС НААН

115 років від дня народження
ДЕСЯ́ТОВА Анатолія Матвійовича (1907–1991)
Видатний вчений у галузі селекційної роботи та
плодівництва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Народився в 1907 р. в с. Черкаське Керенського повіту
Пензенської губернії.
В 1924 р. Анатолій Матвійович закінчив школу 2-го
ступеня в місті Керенськ. В 1926 р. вступає вчитися в
Саратовський сільськогосподарський інститут. У 1931–
1932 рр. працював дільничним агрономом Нижньо-Чирської
МТС Сталінградського краю. З 1932 по 1933 роки працював
лаборантом Айкопської дослідної станції ВІРА. Після скорочення штатів
направлений в Білоканський «семсовхоз» Азербайжанської ССР, де виконував
роботу агронома насіннєвода. Після ліквідації радгоспу назначений старшим
агрономом МТС в село Пришиб Астрахансько-Базарського району
Азербайджанської ССР, де і працював у 1935–1938 роках.
У1938–1941 рр. – аспірантом при кафедрі селекції і насінництва польових
культур Тимірязєвської сільськогосподарської академії. В зв’язку з воєнними
діями не встиг закінчити дисертацію і був направлений на роботу заввідділом
селекції Маргушеванської дослідної станції Азербайджанської ССР, де і
працював до 1946 року. У 1946 р. поновлений в аспірантурі Тимірязєвської
сільськогосподарської академії. У 1946 р. захистив дисертацію на тему
«Изменчивость некоторых признаков у картофеля при трансплантации». У
1946 р.
Десятову
А.М.
присвоєна
наукова
ступінь
кандидат
сільськогосподарських наук.
З 1946 року працював асистентом на кафедрі селекції Тимірязєвської
сільськогосподарської академії. А вже в другому семестрі 1946–1947
навчального року ним був прочитаний повний курс селекції та насінництва на
агрономічному
та
плодовоовочевому
факультетах
Уманського
сільськогосподарського інституту (нині – Уманський національний університет
садівництва).
У 1947–1957 рр. виконує обов’язки завідувача кафедри селекції та
насінництва Уманського СГІ. І за сумісництвом з 1950 року до 1957 року –
декана агрономічного факультету Уманського УСГІ. З 01 грудня 1957 до 01
липня 1968 року – завідувач кафедри овочівництва, а з 1 липня 1968 року –
доцент кафедри селекції та насінництва Уманського СГІ. 17 червня 1968 року
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був звільнений з посади завідувача кафедри овочівництва УСГІ за власним
бажанням, тому що читав курс селекції та насінництва плодових та овочевих
культур, і був переведений на кафедру селекції та насінництва.
Наукова робота Десятова А.М. була пов’язана з вивченням синтетичної і
аналітичної селекції в плодівництві. Десятовим А.М. розроблено методи
зимового зберігання маточників при селекції капусти, створено великий
гібридний фонд. Були створені сади з сортовипробування. З цього великого
гібридного фонду було виділено 2 сорти груш – «Бере Десятова» та «Уманська
ювілейна».
Автор 12 наукових праць. Найвагоміші з них: «До питання про прискорення
розвитку саджанців, привитих у крону плодоносного саду» та «Цінні місцеві
сорти груш на Уманщині».
За свої досягнення отримав медалі на Всесоюзній сільськогосподарській
виставці в Москві.
Помер Анатолій Матвійович Десятов 7 серпня 1990 року.
Інформацію отримано з Уманського національного університету садівництва
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РОЗДІЛ ІІІ. ЗНАМЕННІ ПОДІЇ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ
1812
Нікітський ботанічний сад (1812 р.)
210 років з дня створення Нікітського ботанічного саду. 4 жовтня 1812 р.
зроблено перші посадки Нікітського ботанічного саду, колекція якого нараховує
понад 30 тис. видів, гібридів і сортів рослин практично з усіх частин світу.
Розташований на Південному березі Криму між селищем Нікіта та Чорним
морем за 7 км від Ялти, на площі 1100 га. Засновником ботанічного саду є
видатний українсько-російський ботанік та ентомолог Хрістіан Хрістіанович
Стевен. Ним було зібрано понад 4500 видів рослин, а загальна кількість
висаджених дерев – 14 332 екземпляри; була створена найповніша у світі
помологічна колекція, яка складалась із 550 сортів груш, 330 сортів яблунь, 80
сортів слив, 110 різновидностей персиків й інших плодових дерев.
Джерело : Вергунов В.А. Сельскохозяйственное опытное дело на Крымском
полуострове : науч.-орг. аспект. К 200-летию создания Никит. ботан. сада – Нац. науч.
центра НААН : науч. докл. / В. А. Вергунов, НААН, ГНСХБ. – К. ФОП «Корзун Д. Ю.», 2012.
– 32 с.

1862

160 років від часу заснування Політехнічного і землеробсько-лісного
інституту в Ново-Олександрії (1862–1869) Інститут сільського
господарства і лісівництва переведено з Маримонту на південний схід
Польщі до повітового містечка Пулави (Ново-Олександрія) Люблінської
губернії. За новим Статутом 1862 р. Інститут сільського господарства і
лісівництва об’єднувався з Варшавською реальною гімназією і дістав нову
назву. Повстання 1863 р. та участь студентів і викладачів у національному русі
призвели до його закриття на сім років. У 1912 р. Ново-Олександрійський
інститут сільського господарства і лісівництва було виведено з
підпорядкування Міністерства народної освіти та передано Головному
управлінню землевпорядкування і землеробства Міністерства сільського
господарства.
1882
Білоколодязьне дослідне поле. (1882 р.).
140 років тому під керівництвом А. Є. Зайкевича засноване
Білоколодязьне дослідне поле. Воно було створено в маєтку М. А. Скалона
«Білий колодязь» Волчанського повіту Харківської губернії. Програма
діяльності спрямовувалася на вивчення культури цукрового буряка (з’ясування
впливу умов вирощування на цукристість рослин) і доповнювала програму
діяльності Тростянецького дослідного поля.
Зазначена дослідна установа проіснувала п’ять років.
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Джерело : Вергунов В. А. Мережа дослідних полів Харківського сільськогосподарського
товариства (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): заснування, діяльність значення / В. А. Вергунов //
Вісник Дніпропетровського університету : зб. наук. праць. – 2002. – Вип. 9. – С. 30–33.

1887
Ботанічний
сад
Біосферного
заповідника
«Асканія-Нова»
імені
Ф. Е. Фальц-Фейна (1887 р.).
135 років з часу заснування
Фрідріхом Фальц-Фейном.
Історія формування заповідності в
Біосферному заповіднику «Асканія-Нова»
імені Ф. Е. Фальц-Фейна почалася в другій
половині ХІХ століття. Цей державний
заповідник є науково-дослідною установою в
системі Національної академії аграрних наук України, розташований біля
смт. Асканія-НоваЧаплинського районуХерсонської області(колишня назва
заповідника – «Чаплі»).
Джерело: Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна : офіц. портал.
– Режим доступу : http://askania-nova-zapovidnik.gov.ua/index.php?lang=ua; Асканія-Нова
(Заповідник) [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу :
https://uk.wikipedia.org/wiki/Асканія-Нова_(заповідник).

1897
Іванівська дослідна станція (1897 р.).
125 років з часу заснування.
Вона була створена на базі Пархомівського дослідного поля і стала однією
з перших сільськогосподарських дослідних установ, що з’явилися на території
сучасної Сумщини та й України загалом. Її засновник – цукрозаводчик
П. І. Харитоненко.
Джерело: Вергунов В. А. Обласна організація вітчизняної сільськогосподарської
дослідної справи: еволюції теорії та практики / В. А. Вергунов // Питання історії науки і
техніки. – 2007. – № 2. – С. 40–48.

Київська хімічна і насіннєва контрольна лабораторія (1 березня
1897 р.).
125 років з часу заснування.
В Україні перша Київська хімічна і насіннєва контрольна лабораторія була
створена
Київським
товариством
заохочення
землеробства
та
сільськогосподарської промисловості, яка офіційно застосовувала норми на
насіння. За перший рік свого існування лабораторія зробила аналіз понад 1000
зразків насіння, що надійшло від замовників. Першим її керманичем був
видатний вітчизняний вчений-аграрій П. Р. Сльозкін, а згодом її очолив
С. Л. Франкфурт.
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Джерело : Вергунов В. А. Історія і сьогодення насіннєвого контролю в Україні (до 110річчя з часу запровадження) / В. А. Вергунов // Історія української науки на межі тисячоліть
: зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. 28. – С. 54–70.

Сільські літні приюти (1897 р.).
125 років від початку створення літніх приютів. З метою зменшення
літніх пожеж, у 1897 р. у Полтавській губернії створювали літні приюти для
малолітніх дітей сільських жителів під час жнив. Діти оглядались місцевими
лікарями і при потребі отримували допомогу. Також був присутній певний
виховний процес. Фінансування здійснювали губернські земства (14, 8 коп. в
день). Спочатку було створено 3 приюти – у с. Піски Лубенського повіту,
м. Устивиць Миргородського повіту, та с. Деньги Золотоніського повіту. В
наступні роки практика поширилася.
Джерело : Літні приюти [Хроніка] // Хуторянин. – 1899. – № 8. – С. 123– 124.

1902
Другий Всеросійський з’їзд діячів сільськогосподарської дослідної
справи (14–20 грудня 1902 р., Петербург) (1902 р.).
120 років з часу проведення. Згідно програми заходу прозвучали
питання, що охоплювали майже всі галузі сільськогосподарського виробництва,
в тому числі плодівництво, городництво, лісівництво. Було заслухано понад 50
доповідей, відповідно до яких прийнято належні резолюції.
У ході засідань значна увага приділялась методиці проведення досліджень
та вирішенню організаційних питань.
На форумі прийнято пропозицію щодо скликання у найближчі роки
Третього з’їзду.
Джерело : Вергунов В. А. Перші всеросійські та місцеві з’їзди діячів
сільськогосподарської дослідної справи: організація, напрямки роботи, значення
/ В. А. Вергунов // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2002.
– Вип. 7. – С. 18–22.

Підручник П. В. Будріна «Часткове землеробство» (1902 р.)
120 років з часу видання.
Побачила світ фундаментальна робота видатного вченого-аграрія, одного
з організаторів сільськогосподарської дослідної справи в Україні, Росії та
Польщі у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. професора П. В. Будріна
під назвою «Часткове землеробство» обсягом 274 сторінки і 74-ма ілюстраціями.
Вона надрукована у типографії Варшавського учбового округа і складалася з
двох частин. Перша частина мала назву «Зернові хліби», а друга – «Бобові
зернові рослини».
Це був один з перших вітчизняних підручників з рослинництва.
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Джерело : Вергунов В. А. Аграрна наука на шляху до складових природознавства:
історичний крок пізнання істини / В. А. Вергунов // Історія української науки на межі
тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 33. – С. 14–30.

1912
110 років з часу заснування Центральної (Миронівської) дослідної
станції, на базі якої було утворено Миронівський інститут пшениці
імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України.
За ініціативи видатного вченого, професора сільського господарства,
керівника Мережі дослідних полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків
Соломона Львовича Франкфурта (1866–1954) 5 липня 1911 р. було прийнято
рішення про продаж 100 десятин землі під облаштування дослідної станції біля
станції Миронівка Канівського повіту Київської губернії, а згідно з законом від
9 червня 1912 року, новоствореній Центральній дослідній станції біля Миронівки
планувалося надати функції обласної для Київської губернії. Восени 1912 р. були
закладені досліди з озимою пшеницею.
У 1968 р. згідно з наказом Міністра сільського господарства СРСР № 5 від
5 січня 1968 р. на базі Миронівської ордена Леніна селекційно-дослідної станції
ім. В.Ф. Старченка Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи
утворено Миронівський науково-дослідний інститут селекції та насінництва
пшениці в системі Всесоюзної
академії сільськогосподарських
наук ім. В.І. Леніна. Директором
призначено академіка ВАСГНІЛ
Василя Миколайовича Ремесла,
який працював тут з 1948 р. У
1984 р оці Інституту присвоєно
його ім’я, тоді ж на стіні
лабораторного
корпусу
встановлено пам’ятний барельєф,
а у 2012 урочисто відкрито бюст
В.М. Ремесла. У 1992 р. Інститут
включено до складу Української академії аграрних наук і перейменовано на
Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла (з 2007 р. в офіційній назві –
ім. В.М. Ремесла). У 2010 р. УААН набула статусу Національної.
У різні роки дослідну станцію та інститут очолювали талановиті
організатори сільськогосподарської науки, які зробили значний внесок у
розвиток наукової установи: С.М. Тулайков (1911–1916), О.Ф. Нестеров (1916–
1918), К.Ф. Мурашко (1918–1920), О.К. Філіповський (1920–1929), А.І. П’ятенко
(1929–1931),
І.К. Бобир
(1931–1932),
А.М. Фейцаренко
(1932–1934),
В.Ф. Старченко (1934–1938), І.А. Тимченко (1938–1941), А.Й. Фрідріх (1944–
1964), В.М. Ремесло (1964–1983), Л.О. Животков (1983–2000), В.А. Власенко
(2000–2003),
В.І. Дубовий
(2003–2006),
В.Т. Колючий
(2006–2007),
В.С. Кочмарський (2007–2015). З лютого 2015 р. інститут очолює доктор
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сільськогосподарських
наук,
професор,
член-кореспондент
НААН
О.А. Демидов.
За 110 років діяльності станції і інституту створено і передано на Державне
сортовипробування (зараз Державна кваліфікаційна експертиза) понад 350
сортів двадцяти сільськогосподарських культур, серед яких шедеври світової
селекції – сорти пшениці озимої Українка 0246 (головний автор Іван
Максимович Єремеєв) і Миронівська 808 (автор В.М. Ремесло). Нащадками
Миронівської 808 є понад 400 сортів пшениці, створених в Україні, країнах
колишнього СРСР і західної Європи. Всього за участю зародкових плазм
миронівських пшениць створено понад 1000 сортів. На даний час мережа
інституту включає Носівську селекційно-дослідну станцію з понад 100-річною
історією та 4 дослідні господарства у різних областях України: «Еліта»
(Київська), «Правдинське» (Сумська), «Івківці» (Чернігівська), «Проскурівка»
(Хмельницька).
Інститут має заслужений міжнародний авторитет. На даний час бере участь
у Європейській кооперативній програмі з генетичних ресурсів рослин (ECPGR),
яка здійснюється під егідою організації «Міжнародне біорізноманіття» при
ФАО. Проводиться двостороннє співробітництво в царині селекції з ученими
Болгарії, Угорської Республіки, Республіки Казахстан, Республіки Білорусь,
Китаю, Литовської Республіки.
За результатами досліджень установи видано близько 40 монографій. У
журналахі збірниках опубліковано понад 4 тисячі наукових праць.
Інформацію отримано з Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН

1917
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної
академії аграрних наук України (ННСГБ НААН) (1917 р.).
105 років з часу заснування.
ННСГБ НААН – cпеціальна
бібліотека загальнодержавного значення,
провідний
науково-інформаційний,
освітній центр з питань сільського
господарства на теренах України, що в
питаннях теорії та практики реалізовує
державну
програму
підвищення
ефективності
інформаційнобібліотечного й наукового забезпечення вітчизняного агропромислового
виробництва.
Витоки бере з середини 1917 р., як бібліотека Генерального
секретаріату (Міністерства) земельних справ Української Центральної Ради,
Української держави Гетьмана П. Скоропадського та Директорії УНР.
Паралельно, у 1921 р. при Народному комісаріаті землеробства УРСР, згідно із
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наказом № 283 по відомству від 31.10.1921 р., було створено службову
книгозбірню із фондом 1007 книг.
На протязі 1923–1924 рр. Сільськогосподарський науковий комітет України переніс свою
діяльність з Києва до нової столиці республіки – Харкова, проте Центральна
сільськогосподарська бібліотека СГНКУ виконувати свої функції залишилася в
Києві. Після остаточного переведення всіх структурних підрозділів Комітету до
Харкова, розпочалась робота в напрямку приєднання роботи СГНКУ до
безпосередніх завдань Наркомзему й до наукового обслуговування його
практичних потреб. Разом з тим було взято під керівництво бібліотеку НКЗС.
Так, у 1925 р. до складу загальної секції Вченого комітету НКЗС УСРР ввійшли
дві бібліотеки: 1. Київська бібліотека; 2. Бібліотека НКЗС в м. Харків.
31 жовтня 1928 р. відповідно до наказу НКЗС № 483/2326 складено акт про
передачу Харківської сільськогосподарської бібліотеки НКЗС Українському
науково-дослідному інституту економіки й організації сільського господарства.
Разом з тим Інституту передані книжкові фонди Київської сільськогосподарської
бібліотеки колишнього СГНКУ.
У 1931 р. бібліотека відокремилася від Українського науково-дослідного
інституту економіки й організації сільського господарства, та перейшла у
відання щойно створеної Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук,
згідно постанови РНК УСРР від 29 травня 1931 р. «Про організацію
Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук». Після ліквідації
Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук у 1935 р., бібліотека була
реорганізована в самостійну наукову установу, яка ввійшла до складу науководослідної системи Народного комісаріату земельних справ УРСР
У період німецької окупації м. Харкова (1941–1943) фондам
ЦНСГБ завдано великих збитків. Після звільнення м. Харкова
робота бібліотеки відновилася з 13 грудня 1943 р. Відбулося злиття
фондів
бібліотеки
Харківської
губернської
земської
управи,
Сільськогосподарського наукового комітету України, Наукової консультаційної
Ради НКЗ, Українського НДІ економіки й організації сільського господарства,
Сільського господаря, Українського інституту сільськогосподарської
аспірантури, НДІ ґрунтознавства й обсяги його уже становили 72000 одиниці
зберігання .
Бібліотека продовжувала виконувати свої функції під
назвами: 1943–1946 рр. Центральна наукова сільськогосподарська
бібліотека Народного комісаріату земельних справ УРСР; 1946–1956 рр.
Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Міністерства сільського
господарства УРСР; В 1956–1962 рр. згідно з постановою Ради Міністрів УРСР
№ 1566 від 30 грудня 1956 р. «Про організацію Української академії
сільськогосподарських наук при Міністерстві сільського господарства»
перейшла у відання УАСГН до її ліквідації. У 1962–1969 рр. Центральна наукова
сільськогосподарська бібліотека Міністерства сільського господарства УССР, а
з 21 червня 1966 р.перейшла в підпорядкування Головного управління
сільськогосподарської науки МСГ УРСР; 1970–1988 рр. – Центральна наукова
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сільськогосподарська бібліотека Південного відділення ВАСГНІЛ (з 1971 р.
функціонує у м. Києві; 1988–1990 рр. – Республіканська наукова
сільськогосподарська бібліотека Південного відділення ВАСГНІЛ; 1991–
1993 рр. – Республіканська наукова сільськогосподарська бібліотека Української
академії
аграрних
наук;1994–2003 рр.
–
Центральна
наукова
сільськогосподарська бібліотека УААН; 2003–2012 рр. – Державна наукова
сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України; з
2012 р. – Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної
академії аграрних наук України.
Місія ННСГБ НААН –збереження документальної пам'яті України з
питань АПВ, створення національного галузевого інформаційного простору й
забезпечення доступу кожному користувачеві до нього незалежно від часового
та географічного простору.
Джерело: ЦДАВО України, ф. 1229, оп. 1, спр. 6, арк. 72–73 зв.; ЦДАВО
України,ф. 1055, оп. 1, спр. 161, арк. 49 зв.–52 зв.; ЦДАВО України, ф. 27, оп. 18, спр. 6281.
арк. 8–8зв.; ЦДАВО України, ф. 27, оп. 17, спр. 40, арк. 371–376; ЦДАВО України, ф. 27,
оп. 18, спр. 6459, арк. 27–28; ЦДАВО України, ф. 2, оп. 10, т. 2, спр. 2377, арк. 152–164.

Перший Всеукраїнський селянський з’їзд (28 травня – 3 червня 1917 р.)
105 років з дня проведення І Всеукраїнського селянського з’їзду в якому
взяли участь 2200 делегатів. Почесним головою з'їзду делегати одностайно
обрали М. Грушевського. У своїх програмних документах з’їзд домагався
скасування приватної власності на землю та її соціалізації. Обрав Всеукраїнську
раду селянських депутатів і ухвалив резолюцію про її входження до складу УЦР
як представництво від селянства України. Було обрано ЦК селянської спілки на
чолі з М. Ковалевським. З'їзд обговорював питання про відносини між
Українською Центральною Радою і Тимчасовим урядом, про поточний момент і
ставлення до Тимчасового уряду і війни, про земельну справу в Україні, про
земельні комітети, про антиукраїнське спрямування російських газет, про
організацію села, про заборону О. Керенським Другого Українського
військового з'їзду та інші й ухвалив по них рішення.
Джерело : Перший Всеукраїнський селянський з’їзд [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : ttps://uk.wikipedia.org/wiki.

Перший Всеукраїнський аграрно-економічний з’їзд (22–26 жовтня
1917 р., Київ).
105 років з часу проведення.
Скликаний з приватної ініціативи ряду агрономів Генерального
Секретаріату із земельних справ Центральної Ради, ставив перед собою
завдання: об’єднати всі агрономічні сили України і накреслити шлях щодо
здійснення громадсько-агрономічної роботи в країні. У заході прийняли участь
представники земських, кооперативних, продовольчих і урядових агрономічних
організацій, дослідних станцій і полів, сільськогосподарських вищих, середніх і
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нижчих шкіл, статистичних відділів земських управ, губернських селянських
депутатів,
губернських
рад
селянського
союзу,
селянських
і
сільськогосподарських кооперативних союзів, губернських земельних комітетів,
губернських рад союзу земельних власників.
У ході з’їзду галузь цукровиробництво визнано основоположною
складовою існування державності України і погоджено створення у м. Харкові
науково-освітньої Академії хліборобства і лісівництва
Джерело : Вергунов В. А. Розвиток сільськогосподарської науки та освіти в добу
Центральної Ради / В. А. Вергунов // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук.
праць. – К., 2002. – Вип. 10. – С. 16–23.

Декрет про землю (8 листопада 1917 р.)
105 років з дня прийняття Декрету про землю – першого законодавчого
акту радянської Росії. Підготовлений В.І. Леніним і за його доповіддю
прийнятий ІІ Всеросійським з’їздом рад в екстремальних умовах – о 2 годині ночі
з 8 на 9 листопада. Складався з 5 пунктів та введеного до 4 пункту «Селянського
наказу про землю», підготовленого редакцією «Известий Всероссийского Совета
крестьянских депутатов» на основі 242 місцевих селянських наказів на І
Всеросійському з’їзді рад селянських депутатів, який відбувся 17 травня – 10
червня 1917 р. у Петрограді (нині м. Санкт-Петербург).
Декрет скасовував приватну власність на землю, земля переходила у
всенародну власність. Поміщицькі, удільні, монастирські, церковні землі з усім
реманентом та будівлями передавалися в розпорядження волосних земельних
комітетів та повітових рад селянських депутатів. Були визначені принципи
землеволодіння та землекористування.
Джерело: Декрет про землю 1917 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії
України. – Режим доступу : http://history.org.ua.

1922
Інститут бiоенергетичних культур i цукрових буряків НААН (1922 р.)
100 років з часу заснування.
Організований у 1922 р. як одна з
перших після революції великих
сільськогосподарських
наукових
установ, створених для розробки
наукових і практичних питань селекції.
У залежності від напрямку науководослідної
роботи
і
відомчої
підпорядкованості Інститут змінював і
свою назву: 1922–1930 рр. – Науковий інститут селекції; 1930–1934 рр. –
Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості; 1934–1945 рр.
– Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрової промисловості; 1945–
1992 рр. – Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрових буряків; 1992–
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2011 рр. – Інститут цукрових буряків; з 2011 р. – Інститутбioенергетичних
культур i цукрових буряків.
Джерело: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії
аграрних наук України : офіц. портал. – Режим доступу : http://bio.gov.ua/.

100 років з дня заснування
ДНІПРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОМУ
УНIВЕРСИТЕТУ
ДДАЕУ бере свої витоки від Київського
політехнічного інституту, де було створено
у 1898 р. сільськогосподарське відділення з
агрономічним
та
зоотехнічним
факультетами. А вже 11 вересня 1921 року
наказом № 31 Укрголовпрофосвіти та
наказом
Київського
політехнічного
інституту № 141 від 20 вересня 1922 року
було ухвалено відокремити ветеринарнозоотехнічний факультет від Київського народного університету політехнікуму у
самостійний заклад Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут (КВЗІ). При
створенні КВЗІ першим директором був В.К. Ліндеман, деканом зоотехнічного
факультету став професор В.П. Устянцев, деканом ветеринарного факультету –
А.К. Скороходько. У цей же період в інституті плідно працювали академік В.Ю.
Чаговець, професори А.К. Скороходько, Є.П. Вотчал, М.Ф. Павловський, І.І.
Клодницький, А.Г. Терниченко, В.Г. Раєвський, В.П. Устянцев, П.Т. Лавренюк,
О.М. Качаловський та ін.
1924 року відбувся перший випуск 14 спеціалістів, у тому числі 9
ветеринарних лікарів і 5 зоотехніків. Після раптової смерті директора Ф.З.
Омельченка 4 лютого 1924 року директором було призначено Антона
Калениковича Скороходька, доктора ветеринарних наук, професора.
1931 року Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут розділився на два
самостійних вищих навчальних заклади – Київський ветеринарний та Київський
зоотехнічний інститути.
У зв'язку з необхідністю державного вирішення проблеми забезпечення
кадрів для сільського господарства Дніпропетровщини Київський зоотехнічний
інститут 1934 року переведено з Києва до Дніпропетровська разом із групою
досвідчених викладачів, бібліотечним фондом та обладнанням. У жовтні 1934
року його було перейменовано у Дніпропетровський сільськогосподарський
інститут (ДСГІ), а директором інституту був призначений Михайло Олексійович
Селех
Вагомий внесок у становлення сільськогосподарського інституту в
Дніпропетровську зробили А.К. Скороходько, М.В. Рево, В.П. Устянцев, В.В.
Колкунов, Д.О. Калкатін, В.В. Букраба, П.Т. Лавренюк, Ф.О. Юрків, які
залишилися працювати у Києві, та ті викладачі, які переїхали до м.
Дніпропетровськ: О.М. Качаловський, В.Г. Раєвський, І.Ф. Розгін, І.І.
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Клодницький, М.І. Кравченко, С.П. Ксьонзенко, М.С. Трусов, Я.А. Русакова,
К.К. Крайнюк, В.Т. Горянов, М.К. Вовк, О.С. Романенко, І.Г. Батуревич, С.Й.
Ерлер, Н.В. Щербина, Х.М. Янчурський. Чимало зусиль доклали в розбудову
інституту професори І.Н. Шевелєв, П.А. Плюйко, Г.Б. Мельников та ін., яких
запросили працювати зі студентами. Протягом 1936–1941 рр. великий внесок у
становлення і розвиток ДСГІ зробили директори інституту того періоду В.С.
Березіков і В.К. Голосов. Навчальний корпус помітно розширився внаслідок
добудови третього поверху (майже 40 тис. м2) та перебудови центральної
частини. Пізніше для студентів збудували новий гуртожиток на вулиці Лагерній
(нині пр. Гагаріна), розрахований на 300 студентів. У 1936 році за інститутом було
закріплено навчально-дослідницький радгосп ім. Е. Тельмана, який знаходився в
Синельниківському районі і мав площу 300 га. У 1937 році інституту передається
підсобне господарство залізничної станції Сухачівка з площею орної землі 890 га.
У 1936 році на двох факультетах інституту (зоотехнічному та
агрономічному) діяло 19 кафедр у складі 120 чоловік, серед яких 48 викладачів,
у тому числі 12 професорів і 20 доцентів. До 1941 року науково-педагогічними
працівниками видано ряд підручників і монографій: І.І. Клодницьким –
«Генетика і розведення сільськогосподарських тварин»; А.К. Скороходьком – з
гігієни сільськогосподарських тварин; Ф.О. Юрковим – з вівчарства; Г.Б.
Мельниковим і Є.В. Клоковим – підручник з курсу «Зоологія»; М.О. Селехом –
підручник «Практикум по генетиці»; К.К. Крайнюком – «Руководство по
практическим занятиям по организации сельскохозяйственного производства».
Інститут видає збірники і журнали.
Колектив
Дніпропетровського
сільськогосподарського інституту з честю
витримав важкі роки воєнного часу,
періоду відновлення і розпочав роботу зі
зміцнення матеріально-технічної бази та
розширення вузу. У 1947 році директором
ДСГІ призначено Олександра Тихоновича
Лисенка, кандидата сільськогосподарських
наук, професора. У грудні 1947 року ДСГІ
урочисто святкував 25-ту річницю своєї
діяльності. У його складі було два
факультети (зоотехнічний і агрономічний), працювала 21 кафедра. У доповіді на
зборах колективу підводилися підсумки багаторічної роботи, відзначалося, що
інститут підготував 2070 спеціалістів високої кваліфікації, у тому числі
зоотехніків-організаторів 1550, агрономів-рільників – 520.
Відповідно до наказу Міністерства вищої освіти СРСР № 894 від 18 серпня
1954 р. у Дніпропетровському СГІ було відкрито інженерний факультет зі
спеціальностями: механізація сільського господарства і гідромеліорація та
встановлено контингент прийому абітурієнтів 100 осіб. Комплектування
студентів першого курсу інженерів-механіків відбулося за рахунок 50-ти
абітурієнтів, що склали вступні іспити до Харківського інституту механізації і
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електрифікації сільського господарства на спеціальність механізація сільського
господарства і були переведені в ДСГІ.
Наказом Міністерства вищої освіти СРСР № 498 від 17 травня 1955 року
студентів 1…3-го курсів факультету механізації сільського господарства
Кримського сільськогосподарського інституту переводять в Дніпропетровськ,
реорганізувавши інженерний факультет ДСГІ у факультет механізації сільського
господарства, а зоотехнічний факультет у 1955 році було переведено до
Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
Великою подією в розвитку інституту було відкриття в 1960 році
економічного факультету. Прийшло й міжнародне визнання важливості
результатів наукових досліджень учених інституту. У 1961 році делегація вчених
Проблемної лабораторії гумінових добрив ДСГІ на чолі з професором Л.А.
Христєвою брала участь у роботі міжнародного симпозіуму «Гумус і рослини»,
який проводився в Празі і Брно.
У 1975/76 навчальному році було розпочато підготовку зооінженерів.
Факультет очолив кандидат сільськогосподарських наук, доцент Володимир
Ілліч Сокрут.
На початку 80-х років навчальний і науковий процеси в інституті
забезпечували викладачі 37 кафедр, 13 з яких було створено за останнє
десятиліття. Викладацький колектив зріс зі 195 до 335 осіб, у тому числі кількість
докторів наук, професорів з 9 до 20, кандидатів наук, доцентів – з 76 до 176 осіб.
У 1980 році за наказом Міністерства сільського господарства СРСР було
відкрито факультет ветеринарної медицини. Перший декан факультету – доктор
ветеринарних наук, професор О.Д. Грачов. 70–80-ті роки ввійшли в історію
інституту як період інтенсивних пошуків шляхів поліпшення якості підготовки
фахівців для агропромислового комплексу країни.
Відповідно до розпорядження Головного управління акредитації закладів
освіти Міністерства освіти України № 206 від 5.10.1994 р. експертна комісія
провела атестацію ДДАУ. На підставі висновків Міжгалузевої акредитаційної
комісії від 20.04.1995 р. та наказу Міністерства освіти України № 126 від
11.05.1995 р. Дніпропетровський державний аграрний університет отримав
Державну ліцензію на право здійснення освітньої діяльності. За наслідками
ліцензування та атестації Дніпропетровський ДАУ визнано акредитованим за
найвищим – IV рівнем акредитації.
З 2007 року університет очолив доктор наук з державного управління,
професор Анатолій Степанович Кобець. У 2014 р. ЗВО реорганізовано у
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, а у 2018 р.
перейменовано на Дніпровський ДАЕУ.
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Завдяки
цілеспрямованій
самовідданій
праці
ректорату, підтримки науково-педагогічного колективу, а
також особистим зусиллям та авторитету ректора А.С.
Кобця на базі ДДАЕУ було відкрито Науково-дослідний
центр біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК,
а також Центр природного землеробства ім. М. Руденка.
Внеском ДДАЕУ у створення системи інноваційного
розвитку агропромислового сектору за принципом
А.С. Кобець
«аграрна освіта – аграрна наука – аграрне виробництво»
стали власні «освітні ініціативи» в організації освітнього процесу, який
побудовано з урахуванням світового досвіду.
На сьогоднішній день університет – це 2 навчально-наукові інститути, 7
факультетів (агрономічний, біотехнологічний, ветеринарної медицини,
інженерно-технологічний,
водогосподарської
інженерії
та
екології,
менеджменту і маркетингу, обліку і фінансів), 37 кафедр, 6 державних аграрнотехнологічних коледжів (Коледж електрифікації, Технологічний коледж,
Новомосковський коледж, Нікопольський коледж, Верхньодніпровський
коледж, Ерастівський коледж ім. Е.К. Бродського). Освітній процес на 37
кафедрах забезпечують 374 науково-педагогічні працівники, з них – 53 доктори
наук, професори, 229 кандидатів наук доцентів. В університеті навчається 4800
студентів, які здобувають освіту за 18-ма спеціальностями.
При університеті діють Інноваційний центр аграрних технологій, НДЦ
«Водні біоресурси та аквакультура», Науково-дослідний центр біобезпеки та
екологічного контролю ресурсів агропромислового комплексу, дотепер одного з
небагатьох в Україні, де виробники та переробники сільськогосподарської
продукції мають можливість отримати кваліфіковані консультації вчених.
Працюють музеї – «Історія ДДАЕУ», «Анатомічний музей ветеринарної
медицини» та «Ґрунтово- геологічний музей».
Дніпровський державний аграрно-економічний університет відомий в
Україні і за її межами своїми науковими школами та оригінальними розробками:
рекультивація земель, порушених господарською діяльністю людини; розробка
фізіологічно активних препаратів гумусової природи та вивчення їх дії на
організм рослин і тварин; гідрологія ґрунтів; удосконалення технологій
вирощування сільськогосподарських культур, створення породних груп свиней
та овець; покращення технології утримання й годівлі тварин; використання
полімерних композитів та еластомірів у машинобудуванні; державне
регулювання сільського господарства в ринкових умовах; удосконалення
бухгалтерського обліку в сучасних агроформуваннях та ін.
ДДАЕУ нині співпрацює з аграрними навчальними закладами Західної
Європи: університети Кордови (Іспанія), Плімута (Велика Британія), Праги
(Чехія), Бонна (Німеччина) та США: штатів Вірджинії, Огайо, Каліфорнії,
Пенсільванії. Щороку наші студенти і викладачі мають можливість стажування
за кордоном. Науково-педагогічний колектив проводить змістовну роботу з
гуманізації та гуманітаризації освіти, виховання студентів у національно245

патріотичному дусі. Уже стали традиційними посвяти в студенти, зльоти
відмінників, тижні кар’єри, спортивні олімпіади та конкурси художньої
самодіяльності між факультетами.
За роки свого існування випускники
університету відзначені високими державними
нагородами, серед них 5 Героїв України, 27
Героїв Соціалістичної Праці, 2 Героїв
Радянського Союзу, 28 лауреатів державних та
міжнародних премій, понад 20 академіків і
членів-кореспондентів академій наук. Завдяки
успішному навчанню багатьох поколінь
студентів,
сумлінній
праці
викладачів,
підтримці підприємств аграрної сфери бізнесу – Дніпровський державний
аграрно-економічний університет упевнено дивиться в майбутнє.
Інформацію отримано від Дніпровського державного аграрно-економічного
університету.

Положення про меліоративні товариства (11 лютого 1922 р.).
100 років з часу затвердження.
Положення, затверджене Укрекономнарадою, стало одним із законодавчих
актів уряду республіки і поклало початок відновленню меліоративних робіт в
Україні.
Джерело : Розвиток науково-дослідної агромеліораційної справи в Україні у 20-х – 30х роках ХХ століття у творчій спадщині професора Діонісія Олександровича Джовані
(Джованні)(до 120-річчя від дня народження) / В. А. Вергунов // Історичні записки: зб. наук.
пр. – Луганськ, 2006. – Вип. 14. – С. 170–199.

Положення про меліоративний кредит (1922 р.).
100 років з часу затвердження.
Положення, затверджене Укрекономнарадою, стало одним із законодавчих
актів уряду республіки і поклало початок відновленню меліоративних робіт в
Україні.
Джерело : Розвиток науково-дослідної агромеліораційної справи в Україні у 20-х – 30х роках ХХ століття у творчій спадщині професора Діонісія Олександровича Джовані
(Джованні)(до 120-річчя від дня народження) / В. А. Вергунов // Історичні записки: зб. наук.
пр. – Луганськ, 2006. – Вип. 14. – С. 170–199.

Порядок виконання меліоративних робіт (8 травня 1922 р.).
100 років з часу затвердження.
Цей документ, підписаний Раднаркомом, став одним із законодавчих актів
уряду республіки, який поклав початок відновленню меліоративних робіт в
Україні.
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Джерело : Розвиток науково-дослідної агромеліораційної справи в Україні у 20-х – 30х роках ХХ століття у творчій спадщині професора Діонісія Олександровича Джовані
(Джованні)(до 120-річчя від дня народження) / В. А. Вергунов // Історичні записки: зб. наук.
пр. – Луганськ, 2006. – Вип. 14. – С. 170–199.

Українська господарська академія
(УГА) в Чехословаччині (16 травня 1922 р., ).
100 років з часу заснування.
Це була українська вища («висока»)
технічна
школа
в
Подєбрадах
(Чехословаччина), заснована Українським
громадським комітетом у Празі на чолі з при
фінансовій допомозі міністерства закордонних
справ Чехо-Словаччини і розташовувалася у
старовинному замку чеського короля Юрія Подєбрадського (1420–1471).
Слід наголосити, що Академія була заснована як приватна школа за
розпорядженням Міністерства сільського господарства Чехословацької
республіки і відповідала чеським вищим учбовим закладам з викладанням
фахових дисциплін українською мовою.
Оскільки для відродження українства важливу роль відігравали культурноосвітні, наукові й науково-технічні установи, які мали науково-дослідні центри
та навчальні заклади, що готували освічені кадри, виховані на традиціях
української вільної науки і патріотизму, то одним із таких центрів стала
Українська господарська академія. Вона була створена з метою отримати
«вчених-агрономів, лісівників, економістів, кооператорів, статистиків,
меліораторів, гідротехніків та технологів». Її формування відбувалося у
складних соціально-політичних умовах 1920-х рр. українськими емігрантами, які
за допомогою чехословацького уряду зуміли організувати навчання студентів,
вести науково-дослідну роботу, видавати підручники та іншу літературу.
Джерело : Уткін О. І. Українська господарська академія в Чехословаччині: створення
та діяльність / О. І. Уткін [Електронний ресурс] // Історія науки і біографістика. – 2015. –
Вип. 1 – Режим доступу : http://inb.dnsgb.com.ua/2015-1/17.pdf. – Заголовок з
екрана;Вергунов В. А. Іваницький Борис Георгійович. Учений-лісівник, педагог, державний
діяч / В. А. Вергунов // Видатні постаті України: Біогр. довід. / Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий,
В. А. Гайченко та ін. – 2-ге вид., доповнене. – К. : МАУП; Книжкова палата України, 2006. –
С. 496–501.

1932
Всесоюзна державна насіннєва інспекція НКЗС (серпень 1932 р.).
90 років з часу створення.
Всесоюзна державна насіннєва інспекція в своєму складі мала Центральну
насіннєву лабораторію, яка фактично вперше розробила єдину методику
дослідження насіння та загальнодержавну систему ведення такого виду робіт на
основі діяльності республіканських, краєвих, обласних, міжрайонних насіннєвих
інспекцій. Методичні й теоретичні дослідження насіння здійснював
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організований М. І. Вавиловим Всесоюзний інститут рослинництва (ВІР) через
створений в його складі відділ рослинництва.
У 1934 р. за проектами ВІР і Центральної конрольно-насіннєвої лабораторії
було затверджено 23 загальносоюзні норми на посівні якості насіння зернових,
зернобобових і олійних культур.
Джерело : Вергунов В. А. Історія і сьогодення насіннєвого контролю в Україні (до 110річчя з часу запровадження) / В. А. Вергунов // Історія української науки на межі тисячоліть
: зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. 28. – С. 54–70.

Інститут історії науки і техніки АН СРСР (1932 р., Ленінград).
90 років з часу створення.
Створену у 1926 р. Комісію з історії знань під головуванням
В. І. Вернадського було реорганізовано в Інститут історії науки і техніки
АН СРСР. Основні завдання діяльності спочатку Комісії, а потім Інституту
полягали: у планомірному вивченні історії науки і техніки всіх часів і народів;
розробці найважливіших проблем для вивчення науковими інститутами, зокрема
у системі АН СРСР; створенні Музею історії науки і техніки; створенні
фундаментальної бібліотеки і підготовці бібліографічних карток.
У 1936 р. Інститут був переведений до Москви, а менш ніж через два роки
ліквідований. Закриттю установи передував арешт і розстріл засновника
інституту М. Бухаріна та директора інституту М. Осинського. Неофіційно заклад
згодом називали «репресованим інститутом».
Правонаступником Інституту історії науки і техніки АН СРСР вважається
Інститут історії природознавства і техніки РАН, який почав свою діяльність
22 листопада 1944 р. в складі Відділення історії і філософії АН СРСР – Інституту
історії природознавства.
Джерело : Історія агрономії України першої половини ХХ століття у світлі наукової
спадщини академіка М. І. Вавилова // Академік Микола Іванович Вавилов і розвиток аграрної
науки в Україні: збірка іст.-наук. нарисів, док-тів, бібліогр. матеріалів / УААН, ДНСГБ;
уклад.: М. В. Зубець, В. А. Вергунов, В. М. Самородов, Т. Ф. Дерлеменко; наук. ред.
В. А. Вергунов, В. М. Самородов. – К. : Аграр. наука, 2005. – 578 с. – (Кн. 9).

Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН (1932 р.).
90 років з часу виходу з друку першого випуску.
Нині Бюлетень включений до нового переліку
наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт (згідно з
рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки
України, наказ № 747 від 13 липня 2015 р.). Свідоцтво про
державну реєстрацію: серія КВ № 21410-11210ПР від
25 червня 2015 р. У ньому висвітлюються результати
науково-дослідних
робіт
з
різних
напрямків
сільськогосподарського виробництва.
Призначений для вчених і фахівців сільського господарства. Також
Науково-технічний бюлетень ІТ НААН включений в наукометричної бази даних
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– Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) (ліцензійний договір № 649-10
/ 2013 від 23 жовтня 2013 р.).
Джерело: Інформація про Інститут тваринництва [Електронний ресурс] // Інститут
тваринництва Національної академії аграрних наук України : офіц. портал. – Режим доступу
: http://animal.kharkov.ua/index.php/cains-publication/ntb.

Український науково-дослідний інститут жирів НААН (1932 р.).
90 років з часу заснування.
Був створений з метою наукового
забезпечення олійно-жирової галузі України
відповідно до наказу Ради народних
комісарів СРСР при Харківському хімікотехнологічному інституті і підпорядкований
обласному
Українському
тресту
масложирової промисловості.
У
грудні
1937 р.
наказом
вищезгаданого тресту Інститут жирів
реорганізовано в Центральну науково-дослідну лабораторію. Згідно з наказом
Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР № 232 від 23 квітня
1956 р. в м. Харкові організовано Український науково-дослідний інститут
жирової промисловості на базі Центральної науково-дослідної лабораторії
«Укрглавжирмасла».
Згідно з наказом Міністерства харчової промисловості СРСР № 64 від
26 березня 1975 р. інститут перетворений в Харківський філіал Всеросійського
науково-дослідного інституту жирів (ВНДІЖ) – одну з наукових структурних
одиниць науково-виробничого об'єднання «Масложирпром» (м. Ленінград). У
1992 р. відповідно до Закону України «Про підприємства, установи та організації
союзного підпорядкування, розташованих на території України» і наказом
Державного комітету України по харчовій і переробній промисловості № 38 від
3 березня 1992 р. на базі Харківської філії ВНДІЖ і Харківської філії
Ленінградського проектно-конструкторського бюро, що входили до складу
науково-виробничого об'єднання «Масложирпром», утворений галузевий
інститут – Український науково-дослідний інститут олій та жирів.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 89-р «Про
передачу цілісного майнового комплексу Українського науково-дослідного
інституту олій та жирів у відання Української академії аграрних наук» від
28 жовтня 2004 р., спільного наказу Міністерства аграрної політики України та
Української академії аграрних наук № 451/102 «Про передачу цілісного
майнового комплексу Українського науково-дослідного інституту олій та жирів
у відання Української академії аграрних наук» від 13 грудня 2004 р.
Нині Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН
України є правонаступником майнового комплексу Українського науководослідного інституту олій та жирів Української академії аграрних наук
відповідно до наказу НААН України № 69 «Про найменування установ,
249

підприємств і організацій Національної академії аграрних наук України» від 7
вересня 2010 р.
Джерело: Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної
академії аграрних наук України : офіц. портал. – Режим доступу : http://fatoil.com.ua/.

1947
Iнститут овочiвництва i баштанництва НААН (1947 р.).
75 років з часу заснування.
Це головна наукова галузева установа. До
складу iнститутувходять науково-дослiднi
станцiї: Донецька, Днiпропетровська, «Маяк»
(Чернiгiвська обл.), ДП «ДГ «Пархомівське»
(Краснокутський р-н, Харківська обл.), ДП «ДГ
«Борки» (Зміївський р-н, Харківська обл.).
Iнститут
проводить
методичне
керiвництво та координацiю 13 установ
України з питань овочівництва і баштанництва.
Напрями наукових дослiджень: на основi
сучасних
методiв
генетики,
iмунiтету,
бiотехнологiї та молекулярної бiологiї створення конкурентоздатних сортiв і
гiбридiв овочевих i баштанних рослин для вiдкритого i закритого ґрунтiв з
протекторно-лiкувальними властивостями, стiйких проти шкiдникiв, хвороб i
абiотичнихфакторiв; розроблення i удосконалення технологiйiх вирощування та
насiнництва; формування генетичного банку джерел овочевих i баштанних
рослин; iнтенсифiкацiяекономiки i ефективного маркетингу в товарному
овочiвництвi.
Джерело: Про Інститут [Електронний ресурс] // Інститут овочівництва і
баштанництва Національної академії аграрних наук України : офіц. портал. – Режим
доступу : http://www.ovoch.com/.

Дослідна станція зі штучного запліднення тварин
тваринництва НААН (1947 р.).
75 років з часу заснування.
Створена перша в Україні дослідна станція такого типу.

Інституту

Джерело: Інформація про Інститут тваринництва [Електронний ресурс] // Інститут
тваринництва Національної академії аграрних наук України : офіц. портал. – Режим доступу
: http://animal.kharkov.ua/.

1977
Інститут ветеринарної медицини НААН (1977 р.).
45 років з часу заснування.
Створений у Києві на базі Філії Українського науково-дослідного
інституту експериментальної ветеринарії відповідно до Постанови Ради
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Міністрів УРСР № 351 від 4 липня 1977 р. До 4 травня 1992 р. мав назву –
Український науково-дослідний ветеринарний інститут.
Першим його директором був призначений член-кореспондент ВАСГНІЛ і
УААН, заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор
ветеринарних наук, А. І. Собко, який понад 20 років очолював Інститут і був
керівником лабораторії вірусології (1977–1997 рр.), потім директором був членкореспондент НААН України, кандидат ветеринарних наук А. Ф. Ображей
(1997–2011 рр. ).З 2012 р. інститут очолив доктор ветеринарних наук, старший
науковий співробітник С. А. Ничік.
Джерело: Інститут ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук
України : офіц. портал.– Режим доступу : http://ivm.kiev.ua/about/history.html.

1992
Інститут агроекології і природокористування НААН (1992 р.).
30 років з часу заснування.
Створений з метою науковометодологічного забезпечення охорони,
відтворення
і
раціонального
використання природних ресурсів у
сільськогосподарському
виробництві
згідно з розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 28 квітня 1992 р.
№ 247-p та постановою Президії УААН
від
13 лютого
1992 р.
на
базі
Українського філіалу Центрального
науково-дослідного інституту агрохімічного обслуговування сільського
господарства. Одним із вагомих здобутків Інституту стала розробка Концепції
збалансованого розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 р.,
затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 20 серпня
2003 р. № 280 та постановою Президії УААН від 13 березня 2003 р.
Джерело: Інститут агроекології і природокористування Національної академії
аграрних
наук
України : офіц.
портал.
–
Режим
доступу
:http://agroeco.org.ua/index.php/institut/pro-institut;
Інститут
агроекології
і
природокористування НААН України [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія.
–
Режим
доступу
:
https://uk.wikipedia.org/wiki
/
Інститут_агроекології_і_економіки_природокористування_НААНУкраїни
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