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ВІД УКЛАДАЧІВ
Складний шлях побудови української державності неможливо успішно
подолати без знання багатовікової культурної спадщини українства. Тим паче,
сучасний розвиток подій не лише в Україні, але й у світі стимулює підвищення
рівня актуальності глибокого аналізу й переосмислення минувшини нашого
народу. Адже, національна історична пам’ять – це, насамперед, осягнення логіки
історичного поступу, а також і більше – емоційна ідентифікація себе з єдиним
цілим, з життям рідної країни.
Відносно новим об’єктом вітчизняних дослідницьких проектів є історія
науки й техніки в Україні, яка акумулює поступ базових природознавчих наук.
Наука виступає історично зумовленим способом продукування знань, рушійною
силою якої є експерименти, а кінцевим результатом – збалансована теорія.
Розуміння поступу науки, закономірностей генезису ідей, напрямів й завдячує
саме такій дисципліні, як історія науки й техніки. До її сутнісних функцій
належать персоніфікована реєстрація наукових досягнень та їх узагальнення в
загальноісторичному і культурному вимірах.
Особливого значення набуває дослідження й переосмислення на нових
методологічних засадах історичного поступу аграрної науки України, яка
еволюціонувала на тлі радикальних політичних, соціально-економічних змін.
Неабияку сутнісну роль мають відкриття видатних вітчизняних учених,
особливості функціонування координуючих центрів, органів управління, інших
структурних інституцій тощо. Загалом, вивчення наукової спадщини української
спільноти та врахування історичного досвіду сприятиме не лише підготовці і
реалізації прогностичних проектів розвитку аграрної науки, але й розумінню
сучасних проблем впровадження реформ в аграрному секторі економіки
держави.
Видання «Календаря знаменних і пам’ятних дат ……….» започатковано
Інститутом історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН у 2013 р. Його
мета – забезпечення науковців, фахівців, урядових і бізнесових структур, а також
інших зацікавлених користувачів, необхідною інформацією шляхом подання
хронологічного переліку визначних і пам’ятних дат еволюційного поступу
галузевої науки в Україні. Провідною ідеєю вже сьомого видання залишається
персоніфіковане наповнення – біографічні, бібліографічні й інші відомості про
життя та творчу діяльність як провідних, визнаних вітчизняних учених-аграріїв,
так і маловідомих або забутих науковців.
«Календар знаменних і пам’ятних дат ……….» складається з трьох
розділів. У першому розділі «Історичні постаті» наведено біографічні нариси до
ювілейних дат народження видатних учених минулого; другий розділ «Визначні
діячі сучасності» презентує біографічну інформацію про ювілярів-сучасників –
провідних науковців системи НААН; третій розділ «Знаменні події та пам’ятні
дати» демонструє інформативне наповнення щодо різних знакових подій в
історії сільськогосподарської дослідної справи України.
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Видання є науково-допоміжним довідковим посібником, адресованим
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 науково-дослідних
установ НААН, НАН України та Міністерства аграрної політики та
продовольства України.
Активне опрацювання в останні десятиріччя проблеми історичного
розвитку аграрної науки в Україні засвідчує зростання інтересу до пізнання й
переосмислення історії вітчизняної науки та актуальність даного довідника.
Зауважимо, що видання не претендує на вичерпність інформаційного матеріалу,
тому всі зауваження й побажання приймемо з вдячністю.
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РОЗДІЛ 1 ІСТОРИЧНІ ПОСТАТТІ
СІЧЕНЬ
85 років від дня народження
ЛІСОВОГО Михайла Павловича (1935–2017)
Вчений у галузі фітопатології, генетики, імунології
та захисту рослин, доктор біологічних наук,
професор, академік НААН
Народився 4 січня 1935 р. в с. Коврай на
Черкащині. У 1959 р. закінчив агрономічний
факультет
Української
сільськогосподарської
академії. Упродовж 1959–1961 рр. працював
завідувачем фітопатологічної дільниці кафедри
фітопатології Української сільськогосподарської
академії в учбовому господарстві «Митниця».
З 1961 р. трудова й наукова діяльність М.П. Лісового була пов’язана з
Інститутом захисту рослин НААН.
У 1961–1964 рр. – аспірант, з 1986 рр. – молодший науковий співробітник
та завідувач відділу фітопатології Українського науково-дослідного інституту
захисту рослин. У 1966 р. М.П. Лісовий заснував лабораторію імунітету
сільськогосподарських рослин до збудників хвороб, яку очолював упродовж 45ти років. У 1979 р. захистив докторську дисертацію. Упродовж 1986–2003 рр.
Михайло Павлович був директором Інституту захисту рослин УААН. З 2011 р.
працював на посаді головного наукового співробітника заснованої ним
лабораторії.
Кандидатську дисертацію на тему: «Хімічні засоби боротьби з пероноспорозом тютюну в закритому та відкритому ґрунті в умовах СРСР» захистив
у 1964 р. в Українській сільськогосподарській академії.
Докторську дисертацію на тему: «Особливості паразитизму Риссіпіа
triticina Erikss. та закономірності успадкування імунологічних реакцій пшениці
до патогену» захистив у 1979 р. у Всесоюзному інституті захисту рослин.
У 1984 р. йому присвоєно вчене звання професора зі спеціальності
фітопатологія і захист рослин.
Основні напрями наукових досліджень М.П. Лісового: теоретичні та
методологічні основи імунітету рослин; вивчення генетичних і фізіологічних
чинників імунітету для обґрунтування принципів і методів селекції на стійкість;
дослідження структури вірулентності популяцій збудників хвороб рослин;
ідентифікація генів вірулентності збудників хвороб і генів стійкості рослин;
теоретичні розробки способів створення сортів сільськогосподарських культур
із груповою стійкістю проти шкідливих організмів із використанням методів
клітинної біології. Наукові досягнення вченого – це розроблені методи створення
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банку генів стійкості зернових культур проти збудників хвороб; створення банку
генів вірулентності збудників хвороб; ідентифіковані гени стійкості рослин
проти фітопатогенів; визначені шляхи та механізми зміни вірулентності
патогенів; розроблені методи створення стійких сортів і комп’ютерного
моделювання сортів рослин із груповою стійкістю. Михайло Павлович провадив
спільні дослідження з Інститутом рослинництва імені В.Я. Юр’єва УААН,
Сквирською дослідною станцією Інституту овочівництва та баштанництва
УААН, Миронівським інститутом пшениці імені В.М. Ремесла НААН.
Результатом спільної праці було створення 4-х стійких сортів пшениці і стійких
гібридів соняшнику та огірка.
М.П. Лісовий певний час був академіком-секретарем Відділення
рослинництва Української академії аграрних наук, членом Міжнародної
організації з біологічного захисту рослин та членом редколегій 5-ти наукових
журналів.
Член-кореспондент ВАСГНІЛ (1988–1991), з 1990 р. академік УААН,
іноземний член Російської академії сільськогосподарських наук (1998),
іноземний член Польської АН (2000).
Михайло Павлович – автор понад 300-т наукових праць з питань захисту
рослин та селекції на стійкість, із яких 30 – у зарубіжних журналах, 5-ти
монографій, підручника для вищих аграрних навчальних закладів, 7-ми
методичних вказівок, 11-ти авторських свідоцтв.
Під керівництвом М.П. Лісового захищено 5 докторських і понад 30
кандидатських дисертацій, створено школу імунологів рослин.
Помер 28 травня 2017 р.
Джерело: Пам’яті М.П. Лісового. Некролог / Відділення рослинництва НААН,
Інститут захисту рослин НААН. Вісник аграрної науки. 2017. № 7 (липень). С. 77. ; Лісовий
Михайло Павлович. Національна академія аграрних наук України. Персональний склад
(академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990-2011: біогр. довід. / Нац.
акад. аграр. наук України ; уклад. : В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан,
Т. Р. Грищенко, Л. В. Ярошенко, Л. А. Кириленко; відп. за випуск В. А. Вергунов. 2-ге вид.,
перероб. та доп. Київ : Аграр. наука, 2012. С. 169–171.

95 років від дня народження
ШИКУЛИ Миколи Кіндратовича (1925–2006)
Вчений у галузі ґрунтознавства, основоположник
органічного землеробства в Україні, доктор
сільськогосподарських наук, професор
Народився 5 січня 1925 р. у с. Велика Лепетиха на
Херсонщині. Після закінчення у 1955 р. Московської
сільськогосподарської академії ім. К.А. Тимірязєва
навчався в аспірантурі при Українському науководослідному інституті ґрунтознавства та агрохімії, де в
1960 р. захистив кандидатську, а в 1968 р. – докторську
дисертації.
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Головним напрямом творчих пошуків М.К. Шикули були охорона і
відтворення родючості ґрунтів за їх сільськогосподарського використання.
Основним організаційним та агротехнічним заходом розв’язання цієї проблеми,
на його думку, було впровадження у виробництво ґрунтозахисних технологій
вирощування культур, що базуються на безполицевому мінімальному обробітку
ґрунту. М.К. Шикула з позиції генетичного ґрунтознавства обґрунтував механізм
посилення дернового процесу ґрунтоутворення за їх використання. Про
масштабність і фундаментальність наукової спадщини професора М.К. Шикули
свідчить кількість проведених кафедрою ґрунтознавства та охорони ґрунтів під
його керівництвом довгострокових польових стаціонарних дослідів. Площа
впровадження ґрунтозахисних технологій лише в рамках проведення
Полтавського експерименту сягнула 1 млн га. У завершеному вигляді всі новітні
підходи і розробки були представлені у створеній ним Національній програмі
впровадження ґрунтозахисних, енерго-, ресурсо- і вологоощадних технологій
вирощування культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах України (2003) і
Концепції біологічної системи землеробства (2000). М.К. Шикула заснував
наукову школу ґрунтозахисного та біологічного землеробства, підготував 14
докторів та понад 50 кандидатів наук. З 1953 по 2006 р. учений опублікував
понад 650 наукових праць. У доробку М.К. Шикули – 20 авторських свідоцтв і
патентів, 15 монографій. Микола Кіндратович удостоєний звання лауреата
Державної премії України в галузі науки і техніки (1991) і «Заслуженого діяча
науки і техніки України» (1996). На кафедрі ґрунтознавства та охорони ґрунтів
імені професора М.К. Шикули НУБіП України, якій присвоєно ім’я вченого з
2010 р., успішно тривають дослідження, розпочаті ним у 70-х роках ХХ ст.
Наукова школа ґрунтозахисного та біологічного землеробства зберігає і
примножує традиції свого фундатора і вчителя багатьох поколінь учених –
Миколи Кіндратовича Шикули, а також розвиває сучасні напрями досліджень з
охорони і раціонального використання ґрунтів.
Джерело: Тараріко О. Г., Балаєв А. Д., Тонха О. Л., Демиденко О. В. До 90-річчя від дня
народження М.К. Шикули (1925–2006). Вісник аграрної науки. 2015. № 2. С. 78

220 років від дня народження
БОБРИНСЬКОГО Олексія Олексійовича (1800–1868)
Фундатор українського цукровиробництва, один з
організаторів галузевого науково-освітнього процесу
Народився 6 (13) січня 1800 р. у Санкт-Петербурзі.
Онук Катерини II. Отримавши прекрасне домашнє
виховання та початкову освіту, продовжив її у
Московському училищі кінновожатих. У 1927 р. йде на
державну службу спочатку в Департаменті уділів, а з
1833 р. – Міністерстві фінансів.
Одним із перших будує на початку 30-х років
XIX ст. найпотужніший для свого часу бурякоцукровий
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завод у своєму маєтку в с. Михайловське Богородського повіту Тульської
губернії, незважаючи на нерозуміння та спротив багатьох.
Успішно продовжив розпочату справу у своїх маєтностях на українських
землях у Звенигородському, Чигиринському та Черкаському повітах Київської
губернії. Будівництвом у 1838 р. великого буряко-цукрового заводу (пісковорафінадного) заводу у м. Сміла Київської губернії фактично поклав відлік
цукровиробництву як промисловості в Україні із широким залученням
можливостей аграрного дослідництва. Побудовані ним СмелянськогоБалаклейський (1838), Грушевський (1845) та Капітановський (1846) цукрові
заводи були обладнані найсучаснішим технічним устаткуванням, що постійно
удосконалювалося. Серед технологічних новацій, вперше використаних на
заводах Бобринського: 1) варіння на кристал з 1851 р.; 2) пробілка цукровим
паром (1852); 3) використання вуглецю для очищення соку за системою Руссо
(1855); 4) застосування у гідравлічних пресах прокладок, а після другого
пресування використання вилуговування в циліндрах за власно розробленою
системою (1858). Згодом при Капітановському заводі граф створює селекційну
дослідну станцію, що займалася створенням цукристих сортів цукрових буряків.
При Смілянському заводі організовує спеціальні класи для технічної
підготовки фахівців, які згодом перетворено в училище, а 1921 р. – в Інститут
цукрової промисловості (нині – Київський національний університет харчових
технологій). При інших своїх заводах відкриває початкові училища з трирічним
курсом навчання.
Графом створено низку нових технічних знарядь, зокрема оригінальні
конструкції зерносушарок і зерносховищ, сконструював сівалки, розорюванірозпушувачі, а його плуг-поглиблювач під назвою «плуг Бобринського»,
отримав золоту медаль Всесвітньої виставки у Парижі. Крім того, удосконалив
конструкції ручної сапки. Для поліпшення процесу господарювання
О.О. Бобринським запроваджено низку новацій: введення багатопільних
сівозмін і травосіяння, розробка і використання торфу, облаштування
раціонального лісового господарства, удосконалення різноманітних будівель для
цих цілей та ін. Вітчизняне садівництво зобов’язане йому винаходом простого і
вдалого способу щеплення на пнях старих дерев, а також відкриттям
можливостей виводити натуральні шпалери. Виведений сорт троянди названий
його іменем.
Ще більшого авторитету граф набув після втілення проекту будівництва
першої в країні залізниці між Петербургом і Царським Селом, що почала
функціонувати з 30 жовтня 1837 р.
Помер 4 (19) жовтня 1868 р. в м. Сміла. Похований у Петербурзі в
Олександро-Невській Лаврі.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 43–46.
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70 років від дня народження
СІЛЕЦЬКОГО Віктора Петровича (1950–2018)
Почесний член НААН
Народився 7 січня 1950 р. у селищі міського
типу Білозерка Херсонської області. У 1976 р.
закінчив
Херсонський
сільськогосподарський
інститут за фахом вчений агроном; кандидатська
дисертація «Ефективність вирощування озимої
пшениці за ярими капустяними культурами на
зрошуваних землях Півдня України» (Херсонський
державний аграрний університет, 2003). З 1979 по
березень 2014 р. – директор радгоспу «Білозерський»
села Дніпровське Білозерського району Херсонської області.
Указом Президента України Леоніда Кучми № 1295/2003 від 12 листопада
2003
р.
за
досягнення
рекордних
показників
у
виробництві
сільськогосподарської продукції, впровадження передових технологій та
сучасних форм господарювання директору агрофірми-радгоспу «Білозерський»
Херсонської області Віктору Петровичу Сілецькому присвоєно звання Герой
України з врученням ордена Держави.
Депутат Херсонської обласної ради (2006–2010). Член Народної партії.
Почесний професор Херсонського державного аграрного університету.
Заслужений працівник сільського господарства України (24.02.1998, за
вагомі досягнення в праці, особистий внесок у становлення національної
економіки, високий професіоналізм). Нагороджений орденом Жовтневої
революції (1991), орденом «Знак Пошани» (1986). Номінант видання «Золота
книга ділової еліти України» (2000). Нагороджений дипломом «Золотий
Борисфен-2000» у номінації «Кращий працівник сільського господарств»,
дипломом Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості «Золота
фортуна» (2000), Почесною грамотою Всеукраїнського конкурсу «Кращий
роботодавець року» серед підприємств Херсонської області (2001), Золотою
медаллю Л.С. Голіцина (2005). Лауреат загальнонаціональної програми
«Людина року-2003» у номінації «Аграрій року». За рішенням експертної ради
міжнародної іміджевої програми «Лідери XXI століття» удостоєний звання
«Ділова людина України" (2005).
Автор понад 20 наукових публікацій з питань вирощування
сільськогосподарських культур в умовах зрошення півдня України.
Помер 21 грудня 2018 року. Похований у селі Дніпровське Білозерського
району Херсонської області.
Джерело:
Сілецький
Віктор
Петрович.
Герої
України.
http://www.ukrgeroes.com.ua/SiletskyVP.html (дата звернення 26.11.2019 р.).
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URL:

90 років від дня народження
ЯРОПУДА Василя Миколайовича (1930-2008)
Вчений у галузі садівництва, кандидат
сільськогосподарських наук
Народився 10 січня 1930 р. в с. Бохоники
Вінницького району Вінницької області.
У 1949 р. закінчив з відзнакою Чернятинський
плодово-ягідний технікум, у 1954 р. – Уманський
сільськогосподарський інститут (нині Уманський
національний університет садівництва). У 1954–
1956 рр. працював агрономом-плодоовочівником на
Яришівській МТС, у 1957–1958 рр. – старший
науковий співробітник, у 1958–1960 рр. – завідувач відділу садівництва та
виноградарства Вінницької державної сільськогосподарської дослідної станції
(с. Немерчі Вінницької області). З 1960 по 1969 рік очолює відділ Вінницької
державної сільськогосподарської дослідної станції в с. Агрономічне тієї ж
області.
У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Хозяйственнобиологические особенности сортов и увеличение продуктивности насаждений
яблони в Винницкой области».
У травні 1969 р. в с. Медвеже Вушко Вінницького району на базі радгоспу
ім. Петровського організував Подільську дослідну станцію садівництва,
директором якої був призначений. За 23 роки роботи на цій посаді (1969–1992)
йому довелось вирішувати безліч питань, пов’язаних з організацією досліджень,
виробництва, розв’язання соціально-побутових проблем новоствореної станції,
становленням промислового садівництва на Поділлі.
Автор понад 200 статей. Відомі його книги «Кращі сорти винограду для
Вінницької області» (1961), «Садівництво на Вінниччині» (1965), «Яблуневі
сади» (1969), «Розкажу про сади на одній паралелі з Парижем. Історія
подільського садівництва» (2002), «Історія мого роду» (2004).
Нагороджений орденами «Трудового Червоного Прапора», «Знак
Пошани», медалями «За трудову доблесть», «За доблесний труд. На
ознаменування 100-річчя від дня народження В.І. Леніна», Почесною грамотою
Президії Верховної Ради УРСР.
Помер 14 жовтня 2008 р.
Інформацію отримано з Інституту садівництва НААН.
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120 років від дня народження
Ґжицького Степана Зеноновича (1900–1976)
Вчений у галузі біохімії, доктор ветеринарної
медицини, доктор біологічних наук, професор,
академік УАСГН, член-кореспондент АН України,
заслужений діяч науки і техніки України
Народився 14 січня 1900 р. в с. Острівець
Теребовлянського району Тернопільської області в
сім’ї сільського учителя.
У 1920 р. – закінчив Тернопільську гімназію.
З 1920 до 1923 рр. – студіював право в
Таємному українському університеті.
З 1923 до 1929 рр. – навчався у Львівській академії ветеринарної медицини.
Вже студентом третього курсу почав працювати заступником асистента кафедри
лікарської хімії та загальної патології, яку очолював видатний вчений Вацлав
Мурачевський; під його керівництвом розпочав свою наукову діяльність.
У 1931 р. – захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктора
ветеринарної медицини.
С.З. Ґжицький вже як доктор ветеринарної медицини двічі проходив
стажування за кордоном. У 1932–1933 рр. працював у Біохімічному інституті в
Берліні, а у 1937 р. – у Віденському ветеринарному інституті.
У 1935 р. за наукові праці з паралітичної міоглобінурії у коней Степан
Зенонович одержав звання приват-доцента. Йому доручають керівництво
кафедрою біохімії Львівської академії ветеринарної медицини.
У 1939 р. С.З. Ґжицький як завідувач кафедри біохімії Львівського
ветеринарного інституту розпочав велику наукову, педагогічну й організаційну
роботу.
У 1940 р. Вища атестаційна комісія Всесоюзного комітету в справах вищої
школи при Раді Народних Комісарів СРСР затвердила Степана Зеноновича у
вченому ступені доктора біологічних наук та вченому званні професора.
У 1951 р. С.З. Ґжицького обрано членом-кореспондентом АН УРСР, йому
доручено керівництво відділом біохімії сільськогосподарських тварин в
Інституті агробіології Львівського філіалу АН УРСР. Саме цей відділ після
реорганізації Інституту агробіології в НДІ землеробства і тваринництва західних
районів УРСР став кузнею наукових кадрів.
У 1959 р. С.З. Ґжицького обирають дійсним членом Української
сільськогосподарської академії.
Завдяки успішній підготовці професором С.З. Ґжицьким наукових кадрів у
галузі біохімії Рада Міністрів УРСР 3 листопада 1960 р. прийняла постанову про
створення у Львові Українського НДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських
тварин на базі відділу біохімії с.-г. тварин НДІ землеробства і тваринництва
західних районів УРСР. Степан Зенонович був призначений директором
новоствореного інституту та завідувачем лабораторії обміну речовин.
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Коло наукових інтересів професора С.З. Ґжицького було дуже широким.
Його можна вважати одним із основоположників клінічної ветеринарної біохімії
в Україні. У лабораторії обміну речовин Українського НДІ фізіології і біохімії
сільськогосподарських тварин під керівництвом професора С.З. Ґжицького
здійснено масштабні дослідження щодо особливостей обміну речовин
(передусім у жуйних), які одержали широке визнання наукової громадськості.
Найвагомішим здобутком у цих наукових працях є з’ясування ролі рубця жуйних
тварин у загальному метаболізмі організму та вивчення симбіозу жуйних з
мікроорганізмами, які заселяють рубець. Питання рубцевого метаболізму та його
взаємозв’язку з різними ланками обміну речовин в організмі жуйних тварин
стали домінантними у наукових дослідженнях професора С.З. Ґжицького і його
учнів.
Великий обсяг досліджень стосувався вивчення обмінних процесів та
якості продукції (молока, м’яса, вовни) за використання у годівлі жуйних
небілкових азотових сполук та мінеральної сірки.
С.З. Ґжицький – видатний український біохімік, засновник Львівської
школи біохімії сільськогосподарських тварин, член біохімічного товариства,
наукового товариства імені Тараса Шевченка, товариства «Знання», почесний
член Об'єднання українських лікарів США та Канади. Фундатор і перший
директор Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії
сільськогосподарських тварин (нині – Інститут біології тварин НААН);
засновник і завідувач (1960–1976 рр) лабораторії обміну речовин.
За великий внесок у розвиток біохімії сільськогосподарських тварин
С.З. Ґжицький був удостоєний багатьох урядових нагород.
Професор С.З. Ґжицький підготував 16 докторів і 52 кандидатів наук.
Серед його учнів, які зробили великий внесок у становлення і розвиток
інституту, – академіки НААН П.З. Лагодюк, Ф.Ю. Палфій, член-кореспондент
НААН І.А. Макар, професори В.М. Головач, С.Й. Кусень, І.Г. Пупін,
О.М. Лемішко, І.І. Розгоні, В.Й. Скорохід, кандидати біологічних наук
Н.Я. Довгань, Ф.І. Вридник, М.М. Вольський.
Професор Ґжицький Степан Зенонович помер 19 серпня 1976 р. у Львові.
Похований на Личаківському меморіальному цвинтарі.
Учні Степана Зеноновича Ґжицького опублікували про вченого книги:
професор Головач Василь Михайлович у 1985 р. – «Степан Зенонович
Ґжицький», доцент Галяс Віктор Людвікович у 2000 р. – «С.З. Ґжицький вчений
організатор науки, педагог». У 2002 р. Президією УААН засновано премію імені
С.З. Ґжицького, яку присуджують вченим за досягнення у галузі природничих,
біологічних та ветеринарних наук.
Інформацію отримано з Інституту біології тварин НААН.
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90 років від дня народження
ЩЕРБАХИ Івана Кириловича (1930–2003)
Вчений у галузі аграрної економіки, кандидат
економічних наук, доцент
Народився 20 січня 1930 р. у с. Гойдіно
Олександрівського
району
Сталінської
(нині
Донецької) області. У 1955 р. закінчив Харківський
державний університет імені Горького за спеціальністю
«Політична
економія»,
отримав
кваліфікацію
економіста. Із 1955 р. – асистент, старший викладач,
доцент кафедри політичної економії ХСГІ імені
В.В. Докучаєва. У 1962 р. І.К. Щербаха захистив
кандидатську дисертацію на тему «Інтенсифікація радгоспного виробництва
УССР» за спеціальністю «Політична економія».
Протягом 1965–1970 рр. – декан економічного факультету ХСГІ. У 1967–
1977 рр. – завідувач кафедри політичної економії. Із 1977 до 1999 рр. – доцент
кафедри економічної теорії.
Іван Кирилович опублікував понад 150 наукових та навчально-методичних
праць, серед яких дві монографії: «Інтенсифікація – корінне питання розвитку
сільського господарства» (1965), «Міські риси села» (1982). Нагороджений
Ленінською ювілейною медаллю (1970), почесною Ленінською грамотою (1980).
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

145 років від дня народження
УСТЬЯНЦЕВА Василя Павловича (1875–1935)
Вчений у галузі годівлі та кормовиробництва,
розведення сільськогосподарських тварин, магістр
агрономії, професор
Народився 25 січня 1875 р. в м. В’ятка в бідній
багатодітній сім’ї відставного солдата. Був
одинадцятою дитиною у сім’ї. Закінчив В’ятське
реальне
училище,
поступив
до
НовоОлександрійського
інституту
сільського
господарства і лісівництва, який успішно закінчив у
1898 році. Цього самого року за рішенням ради
інституту залишений асистентом при кафедрі загальної зоотехнії (завідувач
проф. І.І. Калугін). У 1904 р. йому присвоєно звання вченого агронома І розряду,
а в 1906 р. після публічного захисту магістерської дисертації «О питании
травоядных животных клетчаткой и грубыми кормами» затверджено магістром
агрономії. Цього самого року він починає читати перший в країні курс
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«Фізіологічні основи годівлі сільськогосподарських тварин» в НовоОлександрійському інституті сільського господарства і лісівництва.
У 1912 р. Василя Павловича призначено завідувачем кафедри спеціального
скотарства, а в 1920 р. – деканом агрономічного факультету Київського
політехнічного інституту. У 1914 р. йому присвоєно вчене звання професора. Він
взяв активну участь у реорганізації Київського політехнічного інституту та
створенні на базі його агрономічного факультету двох самостійних вузів –
сільськогосподарського та ветеринарно-зоотехнічного. У першому із них він
читає загальну зоотехнію та досвідну справу; у другому, де його обирають
деканом зоотехнічного факультету, веде курси «розведення та акліматизація
сільськогосподарських тварин», «корми і годівля».
З 1920 р. завідує науково-дослідною кафедрою зоотехнії Укрнауки, є
членом Всеукраїнського комітету з дослідної справи та Науково-консультаційної
ради Народного комісаріату земельних справ УРСР.
Значних здобутків досягає як науковий консультант Київської, Носівської
та Поліської крайових сільськогосподарських дослідних станцій. Особливо
значною була роль ученого у становленні Київської крайової
сільськогосподарської дослідної станції, зокрема її зоотехнічного відділу. Він
розробляє програму та методику експедиційного обстеження тваринництва
Київської та Подільської губерній. Бере участь в обстеженні білоголової
української худоби, у результаті якого було відкрито державну племінну книгу
цієї породи, а вченого призначено замісником її голови. Проводить серію
дослідів із силосування місцевих кормів.
У 1930 р. Василя Павловича запрошують на посаду завідувача лабораторії
годівлі та обміну речовин сільськогосподарських тварин Всесоюзного науководослідного інституту тваринництва, де він ініціює комплекс досліджень із
отримання збагачених білком кормових дріжджів, згодовування тваринам
азотистих речовин небілкового походження, пошуку способів економного
використання білкових речовин у кормах. Окрім ведення експериментальної
роботи вчений координує дослідну роботу з годівлі сільськогосподарських
тварин усієї мережі зоотехнічних науково-дослідних установ, що входили до
системи ВАСГНІЛ.
У 1934 р. В.П. Устьянцева запрошують до Московського інституту
конярства, де він читає курси годівлі та обміну речовин. За його керівництва було
вдосконалено методику визначення перетравності кормів у коней. На цьому
етапі вчений спрямовував свої наукові дослідження на розробку: основ
мінерального та білкового живлення сільськогосподарських тварин. Він одним
із перших у Союзі провів серію дослідів і поклав початок системному вивченню
питань обміну кальцію і фосфору у молочних корів та телят.
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця
НААН.
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155 років від дня народження
ТУРГАН-БАРАНОВСЬКОГО Михайла Івановича (1865–1919)
Вчений у галузі економіки, доктор економічних наук,
професор,
Народився 25 (8) січня 1865 р. в селі Солонім
(Соляниківка) Куп’янського повіту Харківської
губернії у заможній дворянській родині. Навчався у
Московській, Київській та Харківській гімназіях. У
1884 р. вступив на фізико-математичний факультет
Харківського університету, водночас він продовжував
поглиблено вивчати суспільні науки, виявляв інтерес
до праць засновника німецької класичної філософії
Іммануіла Канта (1724–1804). У 1888 р. закінчив фізико-математичний
факультет здобувши ступінь кандидата фізико-математичних наук, а у 1890 р. –
юридичний факультет цього ж університету. З 1893 р. М. І. Туган-Барановський
працює столоначальником у Департаменті торгівлі і мануфактур Міністерства
фінансів і пише свою першу наукову працю «Промышленные кризисы
современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь». За цю роботу
у 1894 р. в Московському університеті йому було присуджено ступінь магістра
політекономії. А у січні 1895 р. М. І. Туган-Барановський був зарахований на
посаду приват-доцента Петербурзького університету, в стінах якого розпочалась
його блискуча викладацька та наукова діяльність.
У 1898 р. вчений захистив у Московському університеті докторську
дисертацію «Русская фабрика в прошлом и настоящем». У 1901 р. за
соціалістичні погляди його було відсторонено від викладацької діяльності та
вислано до Полтавської губернії, де він проводив активну громадську діяльність.
В цей період він надрукував у журналі «Мир божий» статтю «Земский учитель в
Лохвицком уезде (Письмо из Лохвицы)», в якій піднімав питання соціальноекономічних і культурних потреб українського селянства. У 1905 р. вчений
вийшов до Полтавського земського зібрання з пропозицією про встановлення
першого в Україні пам’ятника Тарасу Шевченку у Полтаві та розпочав збирати
кошти для цієї мети, яку і було реалізовано у 1926 р. скульптором
І. П. Кавалерідзе. В цей час М. І. Туган-Барановський у своїх наукових працях
знову звертається до комплексного переосмислення проблем філософії,
соціології та права. Про широке коло його наукових інтересів свідчать такі статті,
опубліковані у 1904 р. як: «Что такое общественный класс?», «Борьба классов
как главнейшее содержание истории», «Психические факторы общественного
развития», «Крушение капиталистического строя как научная проблема». В
1905 р. вчений повертається до Петербурзького університету на посаду приватдоцента. Тоді ж він бере участь у редагуванні першої української енциклопедії
«Украинский народ в его прошлом и настоящем», перший том якої побачив світ
у Петербурзі 1914 р., а другий – у 1916 р. Видатна праця вченого «Основы
политической экономии» виходить у Санкт-Петербурзі у 1909 р. Саме за цим
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фундаментальним підручником до 1917 р. майже вся Росія здобувала економічні
знання. Книга була відзначена Великою премією Імператорської Академії наук,
а її автора – визнано одним з найкращих фахівців з політичної економії.
М. І. Туган-Барановський був професором відродженого у 1917 р. за його
участю Київського українського державного університету, де на посаді декана
юридичного факультету викладав курс політичної економії та грошового обігу.
У 1918 р. М. І. Туган-Барановський бере активну участь у створенні
Української академії наук (УАН) та її соціально-економічного відділу, розробляє
законопроект про національну Академію, структуру та програму наукових
досліджень. Вчений увійшов до першого основного складу УАН, його було
обрано академіком за спеціальністю «теоретична економія».
Останніми книгами, написаними вченим і виданими в Україні українською
мовою у 1919 р., були: «Кооперація, її природа та мета» та «Політична економія:
курс популярний». М. І. Туган-Барановський раптово помер від серцевого
нападу 22 січня 1919 р. і похований в Одесі. М. І. Туган-Барановський – вчений
світового виміру, залишив яскравий слід в історії вітчизняної та зарубіжної
економічної науки.
Джерело: М.І. Турган-Барановський – економіст світового виміру. До 150-річчя з дня
народження (1865–1919). Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL:
http://nbuv.gov.ua/node/1913 (дата звернення 12.12. 2019 р.).

ЛЮТИЙ
115 років від дня народження
ВЛАСЮКА Петра Антиповича (1905–1980)
Вчений у галузі агрохімії, професор,
академік АН УРСР і ВАСГНІЛ
Народився 3 лютого 1905 р. в с. Чемериське на
Черкащині. Після закінчення Уманського та
Ленінградського сільськогосподарських інститутів
працював асистентом, доцентом, завідувачем
кафедри агрохімії та ґрунтознавства Уманського
сільськогосподарського
інституту,
очолював
агрохімічну лабораторію і сектор хімізації
Всесоюзного НДІ цукрової промисловості в Києві. У
26-річному віці присвоєно звання професора (1931 р.). У 1939 р. обраний членомкореспондентом АН УРСР. У роки російсько-німецької війни працював в Уфі, а
після повернення з евакуації очолив кафедру ґрунтознавства Київського
державного університету ім. Т.Г. Шевченка (нині – Київський національний
університет імені Тараса Шевченка) та лабораторію живлення рослин Інституту
ботаніки АН УРСР (нині – Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України),
а згодом − Інституту фізіології рослин та агрохімії АН УРСР. Один із фундаторів
Інституту фізіології рослин АН УРСР (нині Інститут фізіології рослин і генетики
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АН України), директором якого був із 1952 по 1973 р., а відділом мікроелементів
у цій науковій установі керував в останні роки життя.
У 1948 р. обраний дійсним членом Академії наук УРСР (зі спеціальності
фізіологія живлення рослин, агроґрунтознавство) і ВАСГНІЛ (зі спеціальності
фізіологія живлення рослин, агрохімія, ґрунтознавство). Протягом 1946−1952 рр.
очолював відділ сільськогосподарських наук АН УРСР. У 1956 р. обраний
президентом Української академії сільськогосподарських наук (нині –
Національна академія аграрних наук України) і завідувачем кафедри агрохімії
Української сільськогосподарської академії (нині – Національний університет
біоресурсів і природокористування України), яку очолював до 1978 р.
Наукову діяльність успішно поєднував із педагогічною роботою і
вихованням наукових кадрів. Підготував 150 кандидатів і 27 докторів наук.
Вивчав питання хімії ґрунтів, агрохімії, біохімії, мікробіології й пов'язував
дослідження із практикою сільського господарства. Особливо вагомий внесок
ученого в розвиток фізіології рослин. По праву вважається основоположником
вчення про мікроелементи в Україні − порівняно нового напряму в біологічній
науці. Перші досліди з вивчення потреби рослин у мікроелементах було
поставлено ще в другій половині XIX ст., а в самостійну проблему вчення
оформилося лише у 50-х рр. минулого століття. У перших роботах, проведених
в Уманському сільськогосподарському інституті (нині – Уманський
національний університет садівництва) у 1924−1939 рр., в лабораторії агрохімії
Всесоюзного НДІ цукрової промисловості, вчений довів, що марганець
необхідний рослинам як елемент живлення, чим спростував існуючий в науці
погляд на мікроелементи як на своєрідні стимулятори. У своїй першій
монографії «Нові марганцеві добрива» (1941) відстоював погляд на
мікроелементи як елементи живлення.
Під його керівництвом у 30-ті рр. минулого століття було організовано
кілька експедицій для виявлення запасів відходів промисловості з
мікроелементами в УРСР та використання їх як сировини для створення
мікродобрив. Вчений довів багатогранність впливу марганцю на фізіологічні та
біохімічні процеси рослин. Для вивчення фізіології живлення рослин вперше в
Україні застосував метод мічених атомів.
Нагороджений двома орденами Леніна (1954, 1956), орденом
Трудового Червоного Прапора (1965), «Знак Пошани» (1944), двома
Почесними грамотами Верховної Ради Башкирської АРСР (1943, 196 5),
медалям й нагрудними знаками. Обирався депутатом Верховної Ради УРСР
5-го скликання, Київського міського і обласного виконавчих комітетів Рад
депутатів трудящих.
Помер 18 березня 1980 р. Похований у м. Києві.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 101–104.
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130 років від дня народження
СТРАХОВА Тимофія Даниловича (1890–1960)
Вчений у галузі мікології та фітопатології,
доктор біологічних наук, професор, почесний академік
ВАСГНІЛ, член-кореспондент АН УРСР,
заслужений діяч науки УРСР
Народився 4 лютого 1890 р. в с. Лучків
Корочанської губернії (нині Білгородська обл.). До
відділу фітопатології Харківської селекційної дослідної
станції прийнятий практикантом в 1913 р., ще будучи
студентом Харківського університету (закінчив у
1916 р.). Після смерті свого вчителя А.А. Потебні в
1919 р. Т.Д. Страхова призначено керівником відділу фітопатології. У співпраці
з відділом землеробства під керівництвом Т.Д. Страхова була виконана велика
наукова програма, яка лягла в основу принципово нового напряму в
фітопатології, спрямованого, головним чином, на зв’язок рослин, збудників
хвороби і умов зовнішнього середовища. Класик вітчизняної мікології
А.А. Ячевський, розповідаючи про центри розвитку мікології і фітопатології в
Росії, писав: «Одним з перших, як по часу свого виникнення, так і за своїм
значенням виявився харківський засновник А.А. Потебня, і його подальший
розвиток продовжував його учень Т.Д. Страхов».
З 1918 р. викладав у Харківському сільськогосподарському інституті й
одночасно з 1921 р. в Харківському Інституті народної освіти (ХДУ
ім. В.Н. Каразіна). З 1924 р. – завідувач кафедри захисту рослин ХСГІ. У 1928 р.
йому присвоєно звання професора. Впродовж 1921–1941 рр. та 1944–1960 рр.
викладав у ХДУ ім. В.Н. Каразіна на кафедрі фітопатології. Кафедрами в ХСГІ і
університеті Т.Д. Страхов завідував до кінця свого життя (1961)
В 1923 р. ним запропоновано теорію паталогічного процесу в рослин.
Розробив агротехніку і хімічні заходи, спрямовані на підвищення імунітету
рослин до захворювань. За участю Т.Д. Страхова вперше в державі на території
УРСР в 1925 р. створено мережу опорних і спостережних пунктів (близько 100),
які відіграли велику роль у розвитку вітчизняної фітопатології. Пункти
працювали за інструкціями, створеними Т.Д. Страховим на основі розроблених
ним оригінальних методів обрахування і спостереження. Ним здійснено принцип
побудови комплексної дослідної фітопатологічної роботи у межах великого
природно-історичного району: у Лівобережній Україні було створено 7 філіалів
відділу фітопатології, що послужило прикладом для організації
фітопатологічних досліджень в інших зонах держави. Він теоретично
обгрунтував роль добрив у підвищенні стійкості сільськогосподарських культур
до хвороб, проводив великі дослідження сажки, іржі, мозаїки цукрового буряка.
Роботи з вивчення хвороб, спричинених сажковими грибами, завершились
створенням теорії дегенерації сажкових, виявивши тим самим неспроможну
теорію сопрофітизму німецького вченого О. Брефельда.
18

З 1930 р. Т.Д. Страхов працює заступником директора Українського НДІ
захисту рослин, створеного у Харкові на базі відділу фітопатології ХОС-ХОС.
Одночасно він працює завідувачем фітопатології того ж інституту.
Помер Т.Д. Страхов 11 жовтня 1960 р. Похований у м. Харків.
Інформацію отримано з Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН.

155 років від дня народження
Висоцького Георгія Миколайовича (1865–1940)
Вчений у галузі лісівництва, ґрунтознавства,
геоботаніки, фізичної географії та гідрології;
академік ВАСГНІЛ і АН УРСР, професор
Народився 7 (19) лютого 1865 р. у с. Микитівка
Глухівського повіту Чернігівської губернії (нині
Ямпільський район Сумської області) в сім’ї
дворянина. Середню освіту здобув у Глухівській
гімназії, яку закінчив у 1883 р.
У 1890 р. закінчив Петровсько-Разумовську
сільськогосподарську і лісову академію, після чого
плідно працював у складі степової експедиції В.В. Докучаєва. Був ревізором
лісовпорядкування при Лісовому департаменті й одночасно – професором у
Лісовому інституті. Брав активну участь у реорганізації лісової дослідної справи,
був зарахований до постійної Комісії з лісових проблем, очолював роботи з
лісовпорядкування степових лісництв в Україні. У 1913 р. Новоросійський
(Одеський) університет присвоїв Г.М. Висоцькому ступінь доктора агрономії
(без захисту дисертації). У 1915 р. він удостоєний Золотої медалі імені
П.П. Семенова-Тянь-Шанського.
Із 1926 р. Георгій Миколайович викладав у Харківському інституті
сільського господарства і лісівництва. Плідно працював в Українському
науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації,
створеному за його ініціативою й особистою активною участю (Харків, 1930–
1940). Автор близько 270 наукових праць.
Основні наукові праці Г.М. Висоцького присвячено впливу
гідрокліматичних та ґрунтових умов на лісову рослинність і впливу лісу на
навколишнє природне середовище. Він розвинув Докучаєвське вчення про зони
природи, увів у науковий лексикон поняття про місцевість як природний
комплекс. Заклав основи ґрунтової гідрології посушливих районів і розробив
учення про типи водного режиму ґрунтів; сформулював теорію походження
солонцюватості степових ґрунтів. Уперше описав процес оглеєння і показав його
біологічний характер; першим установив закономірності приземних повітряних
течій, що викликають пилові бурі; розробив основи орокліматичної класифікації
ґрунтів; увів поняття про мікрорельєф, мікроклімат, плакори, ілювіальні
горизонти та ін.
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Ім’я Г.М. Висоцького носить Український науково-дослідний інститут
лісового господарства і агролісомеліорації (УкрНДІЛГА), засновником якого він
був і в якому натхненно працював останні 10 років свого життя.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

170 років від дня народження
ВЕРНЕРА Костянтина Антоновича (1850–1902)
Вчений у галузі аграрної економіки
Народився 9 (21) лютого 1850 р. у м. Немирові
Брацлавського повіту Подільської губернії (нині – м.
Немирів Вінницької обл.). Після закінчення навчання
у міській гімназії першу фахову освіту та перший
офіцерський чин отримав у Миколаївському
інженерному училищі I розряду. Під час проходження
дійсної військової служби у м. Києві став вільним
слухачем
фізико-математичного
факультету
Університету Святого Володимира (нині – Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Після цього вступив до
сільськогосподарського відділення Петровської землеробської та лісової
академії (нині – Російський державний аграрний університет – МСГА
ім. К.А. Тимірязєва). У 1876 р. через участь у протестах проти свавілля
поліцейського нагляду виключений з університету без права вступу до інших
вищих навчальних закладів.
Протягом 1877–1878 рр. служив на Кавказі, де брав участь у Російськотурецькій війні. Після завершення війни на особисте звернення до
Всемилостивого отримав дозвіл на продовження навчання та складання
випускних іспитів.
У 1879 р. закінчив повний курс Петровської землеробської та лісової
академії зі здобуттям ступеня кандидата сільського господарства й одержанням
особистого дворянства. У період з 20 жовтня 1879 р. по 5 березня 1880 р. за
рекомендацією професора А.Є. Зайкевича та на запрошення Л.П. Томари
працював секретарем Полтавського товариства сільського господарства. За
ініціативою останнього став розробником програми сільськогосподарської
статистики Полтавської губернії. Незважаючи на короткий термін перебування
на цій посаді, К.А. Вернер сприяв тому, щоб Полтавське губернське зібрання на
черговому щорічному засіданні у 1880 р. постановило заснувати статистичне
бюро при губернській управі. Цим було покладено початок появи
сільськогосподарської статистики в Україні як галузі знань та організації на
широкій науковій основі.
У 1884 р. призначений на посаду керівника статистичного відділення
Таврійського губернського земства. У 1890 р. К.А. Вернер призначається
чиновником особливих доручень при Степовому генерал-губернаторові. До
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переходу на високу чиновницьку посаду К.А. Вернер підготував оригінальну
працю, в якій подав відомості про кустарні промисли Богородського повіту
Московської губернії, що вийшла друком у 1890 р. у «Земському щорічнику». З
цього року до кола його творчих інтересів увійшли дослідження проблем історії
сільського господарства.
У 1893 р. переходить на громадську службу до Управління уділів. Зі
створенням Міністерства землеробства та державних маєтностей у 1894 р. його
переводять на посаду старшого редактора відділу сільської економії і
сільськогосподарської статистики, де працював до 1895 р. включно. Після цього
– професор, а потім завідувач кафедри сільськогосподарської статистики
Московського сільськогосподарського інституту (нині – Російський державний
аграрний університет – МСГА ім. К.А. Тимірязєва). Працюючи на посаді
професора, двічі видав курс своїх лекцій під назвою «Сільськогосподарська
економіка».
Помер 31 липня (13 серпня) 1902 р. у Москві, де і похований.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 83–88.

135 років від дня народження
СПЕСИВЦЕВА Петра Володимировича (1885–1922)
Вчений у галузі сільськогосподарської меліорації
Народився 10 лютого 1885 р. у с. Сажному
Корочанського повіту Курської губернії (нині –
с. Сажне Яковлівського району Бєлгородської області
Російської Федерації).
Після закінчення гімназії у 1903 р. вступає
навчатися
до
природничого
відділення
Імператорського Петербурзького університету (тепер
– Санкт-Петербурзький державний університет) за
спеціалізацією «хімія».
Існують остаточно не перевірені відомості, що у часи революційних подій
1905–1906 рр. він був активним їх учасником як член Російської соціалдемократичної робітничої партії.
У 1910 р. екстерном складає обов’язкові іспити в університеті й отримує
відповідний диплом. Після цього стає працівником першого департаменту
Міністерства народної освіти й опікується розробкою питань загальної
початкової освіти.
З 1911 р. перебував у закордонному відрядженні, працюючи в основному
при Віденському університеті й на Мюнхенській болотній дослідній станції.
Після повернення стає слухачем шестимісячних курсів лекцій з агрономії при
Московському сільськогосподарському інституті (нині – Федеральна державна
бюджетна освітня установа вищої професійної освіти «Російський державний
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аграрний університет – Московська сільськогосподарська академія імені
К.А. Тимірязєва») під загальним керівництвом професора В.Р. Вільямса.
Після закінчення курсів зарахований до штату Департаменту землеробства
на посаду старшого інструктора з культури боліт і луківництва. З кінця травня
до жовтня 1912 р. провів обстеження шляхом вивчення лук по річках Північна
Двіна (від гирла до с. Ніколи-Звода), Пінегі (від с. Усть-Пінеги до с. Сури), а
також Соловецьких островів і м. Кеми. Цим було покладено початок вивченню
Крайньої Півночі у сільськогосподарських цілях і проведення відповідних
агрономічних заходів. На Соловецьких островах він облаштував дослідну
ділянку (поле) на моховому болоті біля Соловецького монастиря. Крім того,
такого типу ділянки були облаштовані поблизу сіл Холмогори і Кехте, що в
1913 р. увійшли до мережі Архангельського дослідного болотного поля.
Результати власних досліджень згодом друкує у збірці «Список рослин, зібраних
на луках і болотах Архангельської губернії влітку 1912 року» та окремим
розділом до збірки «Кормова площа центрального району Архангельської
губернії» (1913).
Наприкінці 1912 р. повертається до столиці. Від травня 1913 р. працює у
Імператорському Петербурзькому ботанічному саду (нині – Ботанічний сад
Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова РАН) і займається описом зібраних
гербаріїв. Видає першу наукову статтю «Культура боліт. Перетворення боліт у
луки, поля і пасовища» у збірці «Докорінне покращення у сільському
господарстві» (1912).
У травні 1914 р. П.В. Спесивцев отримав запрошення від інспектора
сільського господарства В.Н. Д’якова та губернського агронома
Ю.Ю. Соколовського і прибув на Полтавщину на посаду спеціаліста з культури
боліт Департаменту землеробства. Його призначення потребувало, насамперед,
пошуку раціональних способів використання вже осушених ґрунтів. Крім
обстежень, у 1914 р. і 1915 рр. вчений здійснив «… пробні посіви на супійських
болотах, осушених в межах Золотоніського повіту». З польових рослин
випробовували озимі жито і пшеницю, овес, льон, картоплю, кормовий буряк і
вико-вівсяну суміш. За їх результатами він робить загальний висновок про
високу ефективність від вирощування кормових культур і незадовільний стан
зернових хлібів.
На початку 1916 р. перша для зони Лісостепу України спеціалізована
інституція – Підставське болотне дослідне поле – почала свою діяльність,
директором якого став П.В. Спесивцев.
Помер 22 лютого 1922 р.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 480–487.
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95 років від дня народження
НЕДАВА Володимира Юхимовича (1925–2009)
Вчений в галузі селекції та генетики в
тваринництві, доктор
сільськогосподарських наук, професор
Народився в сім’ї селянина-колгоспника 10
лютого 1925 р. в с. Чернещині Магдалинівського
району на Дніпропетровщині. Закінчив 9 класів
середньої школи і екстерном – Бабайківський
сільськогосподарський технікум Царичанського
району Дніпропетровської області, після чого був
призваний до лав Радянської Армії.
З серпня 1943 по травень 1946 р. перебував у лавах радянських збройних
сил, брав активну участь у визволенні Західної України, Польщі і
Чехословаччини від німецько-фашистських загарбників. Нагороджений
бойовими орденами і медалями. Демобілізувавшись у 1946 р. з армії, поступив
до Харківського зоотехнічного інституту, який закінчив у 1950 р. з відзнакою.
Йому присвоєно кваліфікацію вченого зоотехніка. Після закінчення інституту до
1959 p. працював на Закарпатській державній сільськогосподарській дослідній
станції (с. Велика Бахта) на посадах старшого наукового співробітника,
завідувача відділу тваринництва і заступника директора станції з наукової
частини. На Закарпатті В.Ю. Недава вивчав біологічні і господарськи корисні
ознаки бурої карпатської худоби, брав участь в організації племінних ферм,
Мукачівського держплемрозплідника цієї породи, заклав декілька ліній і родин,
склав перший перспективний план племінної роботи з породою.
Узагальнивши матеріали власних досліджень і виробничий досвід з питань
генетичного поліпшення бурої карпатської худоби, В.Ю. Недава у 1957 р.
захищає
дисертацію
на
здобуття
наукового
ступеня
кандидата
сільськогосподарських наук.
У 1959 р. Володимира Юхимовича переводять на Київську дослідну
станцію тваринництва «Терезине», де він понад 15 років досліджує проблеми
поліпшення продуктивних і племінних якостей симентальської худоби методами
селекції при чистопородному розведенні та схрещуванні.
У 50-ті роки В.Ю. Недавою розроблено і запроваджено у виробництво
оригінальний метод екологічного підбору у розведенні бурої карпатської худоби,
заснованого на спаровуванні між собою тварин гірського і низинного
походження. Попередніми дослідженнями у цих тварин були виявлені істотні
відмінності в конституціональній будові тіла. Такий підбір сприяв підвищенню
адаптивних і продуктивних якостей потомства.
У 60-ті роки В.Ю. Недава розробив та впровадив у практику селекції
молочної худоби спрощену методику оцінки племінних тварин за оплатою корму
продукцією. У цей самий час ним завершено виведення у симентальській породі
високопродуктивних ліній бугаїв Біляка КСМ-127 і Кодекса КС-221. У 70-ті роки
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В.Ю. Недава на значному поголів’ї симентальської худоби довів можливість
підвищення її жирномолочності на 0,5–0,6 % методом ввідного схрещування з
помісними джерсейськими бугаями невисокої кровності.
У 1972 р. В.Ю. Недава захищає докторську дисертацію, присвячену
актуальній проблемі підвищення жирномолочності симентальської худоби. У
1975 р. його призначають директором новоствореного Українського науководослідного інституту розведення і штучного осіменіння великої рогатої худоби,
який він очолює більше 10 років (1975–1986), здійснює будівництво в
с. Чубинське Бориспільського району лабораторного корпусу, оснащує
лабораторії науковими приладами, бере безпосередню участь у науковому
керівництві великомасштабними дослідженнями з питань виведення нових для
України спеціалізованих молочних та м’ясних порід великої рогатої худоби.
В.Ю. Недава – співавтор 3-х нових порід великої рогатої худоби: бурої
карпатської (1972), української м’ясної (1993) та української чорно-рябої
молочної (1995). Науковий і практичний інтерес представляють дослідження
В.Ю. Недави з питань використання явища гетерозису у скотарстві. Він є
автором більше 200 наукових праць. З 1986 р. В.Ю. Недава – професор кафедри
розведення сільськогосподарських тварин, а з 1989 р. кафедри генетики
Національного аграрного університету. Бере активну участь у підготовці
висококваліфікованих фахівців-зооінженерів, під його науковим керівництвом
виконали і захистили кандидатські дисертації 12 осіб.
Володимир Юхимович – ветеран Великої Вітчизняної війни і праці.
Нагороджений двома медалями «За бойові заслуги», медалями «За звільнення
м. Праги», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні», «За
трудовую доблесть», «За доблестный труд во знаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «25 років Перемоги», «50 років Збройних сил», «30
років Перемоги», орденами «Червоної Зірки» та «Знак пошани».
Помер В.Ю. Недава у 2009 р., похований у м. Біла Церква.
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця
НААН.

175 років від дня народження
КОСТИЧЕВА Павла Андрійовича (1845–1895)
Вчений у галузі ґрунтознавства, магістр сільського
господарства, професор
Народився в селі Карнаухово Шацького повіту
Тамбовської губернії Російської імперії (нині –
Шацький район Рязанської області Росії) в родині
кріпака.
Закінчив Шацьке повітове училище (1860),
Московську
землеробську
школу
(1864),
Петербурзький землеробський інститут (1869).
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З 1876 р. викладач, потім професор Петербурзького землеробського
інституту та Петербурзького університету. У 1878 р. при кафедрі грунтознавства
організував першу в Росії агрономічну лабораторію, де виконав низку важливих
досліджень з хімії та фізики грунтів. У 1881 р. захистив дисертацію «Нерозчинні
фосфорнокислий з’єднання грунтів» на ступінь магістра сільського
господарства. З 1885 р. працював у Міністерстві землеробства і державного
майна (з 1894 р. − директор департаменту землеробства).
Основні праці присвячені вивченню біологічних основ ґрунтоутворення і
способів підвищення родючості ґрунтів. П. А. Костичев показав, що
ґрунтоутворення – біологічний процес, пов'язаний з розвитком рослинності і
мікроорганізмів, що завдання ґрунтознавства полягає у вивченні ґрунтів у зв'язку
з розвитком їх рослинного покриву. Він першим із російських вчених застосував
свої знання в галузі мікробіології до вивчення процесів розкладання органічної
речовини у ґрунті.
Результати своїх досліджень виклав у роботі «Ґрунти чорноземної області
Росії. Їх походження, склад і властивості» (1886).
Велику увагу приділяв вивченню структури чорноземних ґрунтів,
вважаючи її важливою умовою їх родючості. Унаслідок геоботанічних
досліджень, присвячених питанням зміни рослинності чорноземних степів,
прийшов до висновку, що в степах на чорноземах може рости деревна
рослинність, якщо охороняти її в перші роки життя від смітних трав, які
забирають вологу. У зв'язку з посухою і неврожаєм 1891 р., в книзі «Про
боротьбу з посухами в чорноземній області допомогою обробки полів і
накопичення на них снігу» (1893) П. А. Костичев запропонував систему заходів
по використанню вологи шляхом обробки грунту і снігозатримання.
Першим в Росії почав широко застосовувати лабораторний досвід і вважав,
що наукове дослідження ґрунтів повинно бути «сільськогосподарськонауковим», тобто задовольняти потреби сільськогосподарського виробництва.
Джерело:
Костичев
Павло
Андрійович.
URL:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Костичев_Павло_Андрійович (дата звернення 12.12.2019 р.)

105 років від дня народження
НОВІКОВОЇ Ганни Василівни (1915–2017)
Вчена у галузі ґрунтознавства, доктор
сільськогосподарських наук, професор
Народилася 15 лютого 1915 р. в станиці
Підгірній Георгіївського р-ну Ставропольського
краю. У 1939 р. закінчила державний університет у
Ростові-на-Дону і вступила до аспірантури при
кафедрі ґрунтознавства. Наукову роботу розпочала
на
ґрунтовій
дослідній
станції
Польовій
Ростовського університету (1945–1949 рр.). У 1948 р.
захистила кандидатську дисертацію і здобула
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науковий ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук. У 1949–1956 рр.
працювала в Кримському філіалі АН СРСР спочатку на посаді молодшого, а
потім старшого наукового співробітника.
З 1956 р. і майже до останніх днів свого життя Ганна Василівна
пропрацювала в Українському науково-дослідному інституті ґрунтознавства
(нині Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського»), у 1960–1984 рр. була завідувачем лабораторії меліорації
ґрунтів. У 1973 р. Г.В. Новікова захистила докторську дисертацію на тему
«Ґрунтово-меліоративні умови, їх зміна під впливом зрошення і прогноз
вторинного засолення ґрунтів півдня України».
Наукові інтереси Г.В. Новікової були пов’язані з дослідженням проблем
меліоративного ґрунтознавства та зрошувальних меліорацій, еволюції ґрунтів,
геохімічних закономірностей соле- і содовиявлення та підлуження в ґрунтах
півдня України, прогнозування розвитку вторинного засолення, установлення
особливостей генезису солонцевих ґрунтів України, діагностики ступеня
солонцюватості, з розробкою класифікації солонцевих ґрунтів та їх
картографуванням, установленням ефективності меліоративної плантажної
оранки для меліорації солонцевих ґрунтів півдня України (за її активної
безпосередньої участі цей меліоративний захід було впроваджено на площі
понад 200 тис. га).
Праці Г.В. Новікової характеризуються широтою теоретичних
узагальнень, ґрунтуються на великому, статистично обробленому
експериментальному матеріалі, відзначаються актуальністю, новизною,
оригінальністю в постановці і розв’язанні завдань, достовірністю, баченням
перспективи, затребуваністю практикою. Вона опублікувала близько 180-ти
друкованих праць, 5 монографій, зокрема монографії з історії ґрунтовомеліоративних досліджень засолених і солонцюватих ґрунтів України.
За успіхи в науковій роботі і впровадження наукових досягнень у практику
Г.В. Новікова неодноразово була нагороджена медалями – золотою та 4-ма
бронзовими медалями ВДНГ СРСР, «За успіхи в народному господарстві СРСР»,
«За трудову доблесть», «За довголітню сумлінну працю», «За доблесну працю»,
«Захиснику Вітчизни», їй довічно було призначено Державну стипендію
видатного діяча науки України.
Г.В. Новікова створила школу ґрунтознавців-меліораторів, підготувала 7
кандидатів та 2 доктори сільськогосподарських наук. Брала активну участь у
роботі з’їздів Всесоюзного і Українського товариств ґрунтознавців, науковотехнічних нарад зі зрошувальних меліорацій, меліорації солонцевих ґрунтів, у
міжнародному симпозіумі з проблем содового засолення. Її запрошували для
читання лекцій на міжнародні курси з меліорації. Вона була членом експертної
ради Вищої атестаційної комісії, брала участь у роботі вчених рад із захисту
дисертацій у споріднених інститутах, займалася депутатською діяльністю.
Померла 8 квітня 2017 р.
Джерело: Пам’яті Г.В. Новіковій. Некролог. Вісник аграрної науки. 2017. № 5. С. 80.
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105 років від дня народження
УСТЕНКА Георгія Петровича (1915–1975)
Вчений у галузі рослинництва,
доктор біологічних наук, професор
Народився 17 лютого 1915 р. у с. Ярошівці
Глинського повіту Чернігівської губернії в селянській
родині. У 1933 р. вступив на робфак, а за рік – на
факультет захисту рослин Харківського СГІ. Навчання
поєднував із роботою на посаді молодшого наукового
співробітника кафедри ботаніки. У 1938 р. Г.П. Устенко
з відзнакою закінчив інститут із присвоєнням
кваліфікації агронома з боротьби зі
шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур.
У 1939–1941 рр. Георгій Петрович навчався в аспірантурі при відділі
фізіології рослин Українського НДІ соцземлеробства під керівництвом
професора Ф.П. Мацкова. За результатами наукових досліджень у «Доповідях
АН СРСР» друком вийшли дві статті: «Влияние основных элементов корневого
питания на фотосинтез и дыхание у сахарной свёклы» та «Влияние минеральных
солей на фотосинтез при различном количестве ассимилянтов в листе».
Із 29 липня 1941 р. Г.П. Устенко воював на фронтах Великої Вітчизняної
війни. У складі 28 армії пройшов шлях від Сталінграда до Берліна. За мужність і
героїзм нагороджений багатьма орденами та медалями. Після демобілізації
працював викладачем у Харківському СГІ. У грудні 1946 р. його запросили на
посаду в. о. доцента кафедри ботаніки Сталінградського СГІ.
28 травня 1948 р. у Харківському СГІ імені В.В. Докучаєва вчений
захистив дисертацію на тему «Влияние минеральных удобрений на фотосинтез
у сахарной свеклы» й отримав науковий ступінь кандидата біологічних наук.
Після затвердження ВАК у вченому званні доцента його призначили завідувачем
кафедри фізіології рослин і мікробіології Сталінградського СГІ. У 1951–1955 рр.
він за сумісництвом працював деканом агрономічного факультету цього ВНЗ.
У 1963 р. Г.П. Устенко успішно захистив докторську дисертацію в
Інституті фізіології рослин імені К.А. Тимірязєва на тему «Фотосинтетическая
деятельность растений в посевах – основа формирования высоких урожаев», із
присудженням наукового ступеня доктора біологічних наук. У цьому ж році
рішенням ВАК його затвердили в ученому званні професора.
Учений опублікував понад 60 наукових праць, серед яких монографія
«Программирование урожая» у двох томах. Підготував багатьох кандидатів
біологічних наук, троє з його учнів пізніше стали академіками. Отримав
авторські свідоцтва на винаходи «Самопишущий актинометр» і «Травопольный
севооборот».
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.
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165 років від дня народження
СИМИРЕНКА Левка Платоновича (1855–1920)
Вчений помолог і плодовод, член-кореспондент
Бельгійського товариства садівників, почесний
член Французького помологічного товариства
Народився 18 (6) лютого 1855 р. в с. Мліїв
Черкаського повіту Київської губернії (нині
Городищенський район Черкаської області).
У 1879 р. закінчив природничий факультет
Новоросійського університету в Одесі (нині
Одеський
національний
університет
імені
І.І. Мечникова). У 1879–1887 рр. за участь у русі
народників перебував на засланні у Східному Сибіру, де працював садівником,
організував будівництво теплиць, заклав Красноярський міський парк.
Повернувшись до Млієва у 1887 р., за короткий строк створив маточний
колекційний сад і помологічний розсадник, який став найкращим у тодішній
Російській імперії та одним з найбагатших у Європі. Зокрема, 1912 р. у
колекційному та маточному садах налічувалося близько 3 тис. сортів різних
плодових культур, серед них яблуні – 900, груші – 889, сливи – 84, черешні та
вишні – 350, персика – 115, абрикоса – 56, аґрусу – 166, горіха грецького – 45.
Крім того, в них була зібрана велика кількість троянд (937), бузку і 305 різновидів
хвойних дерев і кущів. У 1917 р. Л.П. Симиренко передав помологічний
розсадник і колекцію плодових культур у власність народові і став його
директором.
Ще у своїх перших наукових працях, які були опубліковані у 1887–1889 рр.
в авторитетних виданнях Російської імперії та за її межами, молодий
Л.П. Симиренко визначив шляхи розвитку промислового садівництва. Він
відстоював необхідність наукової інтродукції плодових культур та формування
помологічних колекцій для вивчення і добору кращих сортів, пристосованих до
умов вирощування. Запропонована і в подальшому реалізована
Л.П. Симиренком комплексна програма вивчення сортів плодових культур
включала 33 питання, які стосувалися їх поведінки у різних природнокліматичних зонах і охоплювали не лише морфологічні, а й виробничі, біологічні
та екологічні характеристики для визначення найцінніших і найбільш
прибуткових сортів. Саме з того часу були закладені основи сучасних методик
сортовивчення плодових культур і розпочинається науково обґрунтована
інтродукція та вивчення генофонду плодових культур за єдиною уніфікованою
методикою.
Для вивчення і розмноження нових сортів він замовляв живці та саджанці
як у Росії, так і в країнах з розвиненим садівництвом: Німеччині, Франції, Бельгії,
Голландії, Австро-Угорщині, Італії, США. Його господарство стало справжньою
науковою лабораторією з проведення помологічних досліджень, перші
результати яких були викладені у «Генеральному каталозі Помологічного
28

розсадника Л.П. Симиренка», виданому в 1901 р., де описано 1300 сортів
плодових, ягідних і декоративних порід. Причому наведені не лише описи
плодів, а й дані по зимостійкості, врожайності та інші важливі характеристики.
Л.П. Симиренко проводив систематичні експедиційні обстеження
садівницьких господарств України в Придніпров’ї, Поділлі, Криму. Особливо
багато уваги він приділяв вивченню садівництва Криму, публікації про різні
аспекти галузі в регіоні видавались майже щороку. Найбільш важливою подією
для садівників того часу було видання у 1912 р. капітальної праці «Кримське
промислове плодівництво», де викладені багаторічні дослідження вченого з
різних питань садівництва: питання догляду за промисловим садом, зокрема
обробіток ґрунту, зрошення, збір врожаю та ін. У другій частині першого тому
наведено помологічні описи найцінніших сортів яблуні й груші: походження
сорту, поширення, його переваги, вимогливість до ґрунту, клімату, довговічність
сорту, урожайність, початок плодоношення. Основна фундаментальна наукова
праця Л.П. Симиренка – трьохтомна «Помологія», яка була справою усього його
життя і узагальнила більш як тридцятирічні дослідження, написана 1920 р., але
опублікована лише у 1961–63 рр. після реабілітації вченого. У «Помології»
наведено помологічні описи біля двох тисяч сортів яблуні, груші, вишні,
черешні, сливи, абрикосу, персика та декоративних плодових порід. Усього ним
опубліковано близько ста наукових праць, значна частина яких у періодичних
виданнях Франції, Бельгії, Німеччини та інших країн. Л.П. Симиренко вивів один
із найцінніших сортів яблуні, названий іменем батька, – Ренет Платона
Симиренка. При розсаднику організував школу садоводів і виховав плеяду
висококваліфікованих фахівців, у т. ч. свого сина Володимира, який продовжив
справу батька. Підтримував наукові контакти з багатьма відомими садівниками
Російської імперії та Західної Європи, брав участь у численних міжнародних
виставках. Про його визнання як видатного вченого помолога свідчить те, що він
був нагороджений Великою золотою медаллю ім. Х.Стевена (1914) та Золотою
медаллю французького товариства садоводів (1913), обраний членомкореспондентом Бельгійського товариства садівників (1894) та членом
Французького національного помологічного товариства (1895).
Л.П. Симиренко загинув 6 січня 1920 р. від рук чекіста. У тому ж році його
сином Володимиром на базі створеного батьком і вже націоналізованого на той
час помологічного розсадника була створена Мліївська садово-городня дослідна
станція (нині Дослідна станція помології ім. Л.П. Симиренка Інституту
садівництва Національної академії аграрних наук України). Нагороджений
великою золотою медаллю ім. Х. Стевона, золотою медаллю Французького
товариства садоводів. У 1980 р. за видатні наукові роботи в галузі садівництва,
дендробіології та квітникарства НАН України засновано Премію імені Левка
Платоновича Симиренка. У 1981 р. у Києві на честь Л.П. Симиренка названо
вулицю. Також на його честь названа вулиця в селі Медвеже Вушко Вінницького
району Вінницької області.
Інформацію отримано з Інституту садівництва НААН та Дослідної станції
ім. Л.П. Симиренка ІС НААН.
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130 років від дня народження
ЗВЄРЕЗОМБ-ЗУБРОВСЬКОГО Євгена Васильовича (1890–1967)
Вчений-ентомолог, доктор сільськогосподарських
наук, професор, член-кореспондент НАН України
Народився 19 лютого (3 березня) 1890 р. в
м. Київ.
До 1915 р. – практикант, старший інструктор
першої ентомологічної станції, організованої
В.П. Поспєловим у Києві. 1915–1929 рр. – завідувач
відділу Воронезької станції по боротьбі з шкідниками,
асистент
кафедри
зоології
Воронезького
сільськогосподарського інституту, старший спеціаліст Департаменту
землеробства з ентомології, завідувач Київської станції захисту рослин. 1929–
1932 рр. завідувач Ентомо-фітопатологічним бюро в складі Сортовонасінницького управління Цукротресту (потім правління Союзцукру,
м. Москва). 1932–1939 рр. – робота в Центральному інституті цукрової
промисловості та в новоствореному Всесоюзному інституті бурякового
рільництва. 1939–1941 рр. – заступник директора з наукової частини Інституту
зоології АН УРСР. 1941–1945 рр. – керівництво групою зоологів в Об'єднаному
інституті біології АН УРСР (м. Уфа). 1946–1956 рр. – заступник директора,
директор, завідувач відділу загальної ентомології та лабораторії екології
Інституту ентомології і фітопатології АН УРСР (нині – Інститут захисту рослин
Національної академії аграрних наук України).
Під керівництвом Є.В. Звєрезомб-Зубовського було розроблено основні
організаційні форми захисту сільськогосподарських культур від шкідників та
хвороб на території зони бурякосіяння в СРСР, комплексні системи заходів
захисту посівів буряків цукрових й інших культур сівозміни з урахуванням
досягнень науки й техніки, створено службу сигналізації з організацією мережі
спостережних пунктів і здійснено технічне переозброєння в галузі захисту
рослин. Значна заслуга Євгена Васильовича в організації постійної мережі
науково-дослідних установ у нових районах бурякосіяння та здійсненні
методичного керівництва їх ентомологічними відділами. Велика увага
приділялася також організації відділів захисту рослин на багатьох дослідноселекційних станціях. Науково-дослідна робота вченого була пов'язана з
ентомологічними спостереженнями східних районів СРСР, вивченням
біологічних особливостей шкідників буряків цукрових і розробкою заходів
боротьби з ними в нових умовах вирощування цієї культури.
В 1936 р. за сукупністю робіт без захисту дисертації Є.В. ЗвєрезомбЗубовському було присуджено науковий ступінь доктора сільськогосподарських
наук і звання професора. В 1939 р. його обрано членом-кореспондентом Академії
наук Української РСР.
1949–1958 рр. – голова Українського ентомологічного товариства, а згодом
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– почесний його голова. З 1950 р. – віце-президент Всесоюзного ентомологічного
товариства, а з 1958 р. – почесний його член. Є.В. Звєрезомб-Зубовський – автор
понад 150 робіт, присвячених широкому колу питань фундаментальної й
прикладної зоології. Найбільш значимими є його книги «Насекомые, вредящие
сахарной свекле» (1928), «Вредители сахарной свеклы» (1956). Творчі праці,
особливо ті, що присвячені вивченню шкідників цукрових буряків, лучного
метелика й комірних шкідників, мають неоціненне значення для науки й
практики виробництва. Підготував понад 10 кандидатів і 2 доктори наук –
висококваліфікованих ентомологів, екологів і зоологів інших спеціальностей.
Велику увагу приділяв створенню наукових бібліотек, збиранню порівняльного
матеріалу й формуванню колекцій.
Помер 21 квітня 1967 року в Києві. Похований на Байковому цвинтарі.
Інформацію отримано з Інституту захисту рослин НААН.

120 років від дня народження
ЛАВРЕНКА Євгена Михайловича (1900–1987)
Вчений у галузі геоботаніки, доктор біологічних
наук, професор, академік АН СРСР
Народився 23 лютого 1900 р. у м. Чугуєві (нині
Харківської області). У 1922 р. Є. М. Лавренко
закінчив природниче відділення Харківського
університету. Із 1921 до 1928 рр. працював у
Харківському ботанічному саду, у 1926–1929 рр. – у
Харківському інституті охорони природи, із 1929 р. –
у Харківському сільськогосподарському інституті, із
1931 р. – професор цього інституту; із 1934 р. – у
Ботанічному інституті АН СРСР. Брав участь у створенні заповідників
«Хомутовський степ», «Михайлівська цілина», в організації охорони
унікального дендропарку в Кременчуці. У 1957 р. він очолював групу відомих
радянських учених (Гептнер В.Г., Кириков С.В., Формозов О.М. та ін.) з
розробки плану географічної мережі заповідників СРСР. Ця праця дала великий
поштовх розвитку заповідної справи в Радянському Союзі. Учений неодноразово
виступав на захист заповідників, 10 років очолював Всесоюзне ботанічне
товариство (1963–1973). Академік Є.М. Лавренко розробив зональний і
провінційний поділ степів і пустель Євразії та Північної Африки. Низку його
робіт присвячено районуванню, картографуванню рослинності (склав карти
світу, окремих материків, СРСР у цілому і його окремих частин) і загальним
питанням біогеоценології (увів поняття про фітогеосферу як частину біосфери).
Нагороджений двома орденами Леніна, орденом Вітчизняної війни
ІІ ступеня та медалями. Двічі удостоєний премії АН СРСР імені В.Л. Комарова
(1950, 1963).
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
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ім. В.В. Докучаєва.

120 років від дня народження
КВАСНИЦЬКОГО Олексія Володимировича (1900–1989)
Вчений в галузі фізіології сільськогосподарських
тварин, професор, дійсний член АН УРСР,
академік УАСГН
Народився у бідній селянській сім’ї 24 лютого
1900 р. в с. Лиса Гора Первомайського району
Миколаївської області. У 1920 р. закінчив
Добровільську вчительську семінарію, у 1925 р. –
Кам’янець-Подільський
сільськогосподарський
інститут. До кінця 1930 р. працював викладачем
Вінницького сільськогосподарського технікуму. З
1931 р. працював у Полтавському науково-дослідному
інституті свинарства. Віддав 35 років вихованню студентської молоді, очолюючи
(за сумісництвом) кафедру фізіології сільськогосподарських тварин
Полтавського сільськогосподарського інституту (1936–1971).
Науковий ступінь кандидата біологічних наук ВАК присудив ученому без
захисту дисертації за сукупністю опублікованих праць, у 1940 р. у Харківському
державному університеті захистив докторську дисертацію «Физиология
желудочного соковыделения и пищеварения у свиней». У 1941 р. йому
присвоєно вчене звання професора, у 1951 – за видатні наукові досягнення
обрано дійсним членом АН УРСР, а в 1956 р. – академіком УАСГН.
З іменем О.В. Квасницького пов’язаний розвиток в Україні питань вікової
фізіології сільськогосподарських тварин, зокрема ним вперше ґрунтовно й
послідовно досліджено фізіологію травлення й обміну речовин, вищої нервової
діяльності, анатомо-фізіологічних особливостей лактації та розмноження
свиней. Фундаментальне вивчення фізіології розмноження дало змогу розробити
і впровадити у виробництво найефективніший фракційний метод штучного
осіменіння свиней (1950). О.В. Квасницький розробив метод трансплантації
ембріонів кролів, овець і свиней, у 1950 р. одержав перших у світі поросяттрансплантантів. Теоретично обґрунтував і довів на практиці високу
ефективність розробленої ним системи безперервних опоросів, надраннього
відлучення поросят при підвищенні інтенсивності використання свиноматок до
2,7 опороси за рік. Разом з Н.А. Мартиненко розробляв новий ефективний метод
полібаричної стимуляції багатопліддя і великоплідності свиноматок на основі
підвищення матково-плацентарного кровотоку, а також нову технологію
хірургічної трансплантації ембріонів свиней.
О.В. Квасницький – автор оригінальних методів дослідження
фізіологічних процесів, творець конструкцій багатьох приладів і установок,
захищених 26 авторськими свідоцтвами. В його лабораторії стажувалися
спеціалісти з Москви, Ленінграда, Чехословаччини, Куби, Болгарії. Він
підготував плеяду талановитих учених – 35 кандидатів і докторів наук, з яких
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незмінними його помічниками і однодумцями були Н.А. Мартиненко,
В.Ф. Коваленко, М.М. Маньківська, Л.О. Конюхова, В.О. Конюхова та ін.
Наукові праці О.В. Квасницького – понад 200 монографій, підручників,
брошур, статей – широко відомі науковій світовій громадськості, перекладались
на французьку, угорську, чеську, естонську та інші мови. Наукову роботу
поєднував з громадською діяльністю: був членом Центральної ради
Українського і Всесоюзного фізіологічних товариств, членом редколегії
Української радянської енциклопедії і «Фізіологічного журналу АН УРСР»,
очолював Полтавське обласне відділення товариства «Знання». Був постійним
членом Міжнародного оргкомітету зі скликання міжнародних конгресів із
питань біології розмноження і штучного осіменіння.
У 1974 р. за розробку і впровадження у виробництво фракційного методу
штучного осіменіння свиней О.В. Квасницького удостоєно Державної премії
УРСР. У 1960 р. присвоєно звання «Заслужений діяч науки УРСР», у 1966 –
Героя Соціалістичної Праці. Ученого також було нагороджено двома орденами
В.І. Леніна, двома орденами «Знак Пошани», двома Почесними грамотами
Президії Верховної Ради УРСР і чотирма медалями.
Помер 27 листопада 1989 р., похований у м. Полтава.
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця
НААН.

БЕРЕЗЕНЬ
90 років від дня народження
БОГДАНОВА Григорія Олександровича (1930–2009)
Вчений у галузі зоотехнії, доктор
сільськогосподарських наук, професор,
академік НААН
Народився 6 березня 1930 р. у с. Свистунівка
Сватівського району Луганської області. У 1952 р.
закінчив Харківський зооветеринарний інститут
(нині – Харківська державна зооветеринарна
академія). З 1952 р. працював старшим зоотехніком
в
управліннях
сільського
господарства Харківської та Луганської областей.У 1956 р. закінчив
навчання в аспірантурі Всесоюзного науково-дослідного інституту гібридизації
та акліматизації тварин «Асканія-Нова» ім. М. Іванова (нині – Інститут
тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національний
науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства). З 1956 р. працював у
Науково-дослідному інституті тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР
(м. Харків) (нині Інститут тваринництва НААН) на посадах молодшого та
старшого наукового співробітника, завідувача відділу годівлі (1962−1969),
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заступника директора інституту (1969−1970).
Протягом 30 років займався науковою та науково-організаційною
діяльністю: 1970−1973 рр. − ректор Харківського зооветеринарного інституту
(нині Харківська державна зооветеринарна академія); 1973−1976 рр. − директор
Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР;
1976−1979 рр. − ректор Української сільськогосподарської академії (нині
Національний університет біоресурсів і природокористування України);
1979−1987 рр. − віце-президент ВАСГНІЛ (нині – Російська академія наук),
голова Президії Південного відділення ВАСГНІЛ; 1985−1987 рр. − заступник
голови Держагропрому УРСР; 1979−1987 рр. − член колегії Мінсільгосппроду
України, а потім Держагропрому України (нині – Міністерство аграрної політики
та продовольства України); 1987−1990 рр. − перший заступник голови Президії
Південного відділення ВАСГНІЛ; 1990−1996 рр. − завідувач кафедри технології
виробництва молока та яловичини Національного аграрного університету (нині
– Національний університет біоресурсів і природокористування України),
академік-секретар Відділення тваринництва, ветеринарної медицини і переробки
продукції УААН (нині – Національна академія аграрних наук України) (1996).
У 1957 р. в Харківському зооветеринарному інституті захистив
кандидатську дисертацію на тему «Влияние микроэлементов (кобальта, меди и
марганца) на рост, развитие и обмен веществ у телят красной степной породы».
У 1969 р. у Донському сільськогосподарському інституті захистив докторську
дисертацію на тему «Обмін речовин та продуктивність свиней у зв'язку з рівнем
та якістю протеїну в раціонах». У 1970 р. присвоєно вчене звання професора.
Основні наукові дослідження вченого присвячено розробці теоретичних
основ годівлі сільськогосподарських тварин, технологіям виробництва та
використання кормів. Досліджував фізіологічні й біохімічні процеси травлення
у свиней і великої рогатої худоби при використанні кормів, різних за вмістом
протеїну, синтетичних амінокислот, небілкових азотних речовин і вітамінів. Із
1986 р. очолив керівництво розробкою проблем оцінки наслідків Чорнобильської
катастрофи.
Автор 460 наукових публікацій, у тому числі 20 монографій і підручників.
За наукові винаходи одержав 27 авторських свідоцтв і патентів. Із 1973 р. і
протягом 10 років працював в експертній раді ВАК СРСР, у 1998−2000 рр.
очолював експертну раду ВАК України з тваринництва і ветеринарної медицини.
Під його науковим керівництвом підготовлено 54 кандидати і 4 доктори
наук. У 1991 р. обраний академіком НААН за напрямом зоотехнія, годівля
сільськогосподарських тварин.
Упродовж 30 років був головним редактором і членом редколегії наукових
та науково-виробничих журналів з питань сільського господарства. Член
науково-технічних рад Міністерства агропромислового виробництва України (з
1980 р.) і Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (з 1989 р.).
Член-кореспондент ВАСГНІЛ з 1972 р., дійсний член ВАСГНІЛ та
Російської академії сільськогосподарських наук з 1979 р. Обирався народним
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депутатом Верховної Ради Української РСР десятого (1980) та одинадцятого
(1985) скликань. Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора (1971),
Дружби народів (1980), багатьма медалями, лауреат Премії Ради Міністрів СРСР
(1989). Присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»
(1996). У тому ж році нагороджений відзнакою Президента України − орденом
«За заслуги» III ступеня.
Помер 30 травня 2009 р. Похований на цвинтарі смт. Чабани КиєвоСвятошинського району Київської області.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 47–49.

95 років від дня народження
ЮРЧИШИНА Володимира Васильовича (1925–2017)
Вчений у галузі аграрної економіки, доктор
економічних наук, професор, академік НААН,
заслужений діяч науки і техніки України
Народився 9 березня 1925 р. в с. Заячівка
Шаргородського району Вінницької області. Після
закінчення семирічної школи (1939) навчався (1939–
1941, 1945–1947) у плодоовочевому технікумі
(с. Михайлівці Муровано-Куриловецького району
Вінницької
області).
Працював
агрономом
навчального
господарства, у роки війни – на
підприємствах оборонної промисловості. У 1948–1953 рр. продовжив навчання
на плодоовочевому факультеті Уманського сільськогосподарського інституту
(нині – Уманський національний університет садівництва), який закінчив з
відзнакою.
Як
науковець-економіст
сформувався
в
Українській
сільськогосподарській академії (нині – Національний університет біоресурсів і
природокористування України), пройшовши у ній у 1954–1976 рр. сходинки
аспіранта (кафедра організації сільського господарства), асистента, доцента,
старшого наукового співробітника, професора, завідувача кафедри, проректора з
наукової роботи, ректора. У 1976–2006 рр. в Науково-дослідному інституті
економіки та організації сільського господарства (нині – Національний науковий
центр «Інститут аграрної економіки») очолював відділи управління сільським
господарством, теорії та методології відносин власності, аграрної і соціальної
політики. Безпосередньо ним та під його керівництвом виконано фундаментальні
дослідження з питань державного, територіального, галузевого та виробничогосподарського управління АПК, його кадрово-управлінського забезпечення,
управління науково-технічним прогресом у сільськогосподарській галузі,
підвищення якості вирощуваної у ній продукції. Відповідні науково-прикладні
напрацювання широко застосовувались у практиці. У 1989 р. В.В. Юрчишин
першим не тільки в Україні, а й у Союзі РСР започаткував дослідження
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реформування відносин власності у сільському господарстві, здійснив
великомасштабне дослідження поглядів селян на цю проблему. Тоді ж
обґрунтував необхідність і розробив відповідну методику реформування
майнових відносин власності у колгоспах із збереженням їхньої майнової
цілісності, здійснив її експериментальну перевірку і практичне втілення у ряді
господарств. Вона була покладена в основу паювання майна в колгоспах. Ним
же розроблено оригінальну модель перетворення колгоспників у своєрідних
співвласників колгоспної землі із збереженням земельної цілісності колективних
господарств. Працюючи в системі НАН України (ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України») останніми роками В.В. Юрчишин
зосереджувався на дослідженнях соціальних проблем сільського господарства,
села і селянства, проблеми виведення в країні аграрної політики з її серцевиною
– соціальними, економічними і виробничими відносинами на національно
необхідний рівень. У 1958 р. в Українській академії сільськогосподарських наук
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Стан і перспективи розвитку
садівництва в Наддністрянських колгоспах Вінницької і Хмельницької
областей», у 1968 р. – докторську дисертацію на тему: «Економіка порід і сортів
плодових культур України». У 1960 р. йому присвоєно вчене звання доцента, у
1969 р. – професора. Обрано у 1975 р. членом-кореспондентом Всесоюзної
академії сільськогосподарських наук ім. Леніна (нині – РАСГН), а дійсним
членом (академіком) Української академії аграрних наук у 1990 р. Відділення
аграрної економіки за спеціальністю організація управління і планування.
В.В. Юрчишиним підготовлено 4 доктори і 48 кандидатів наук. Видано 16
індивідуальних і колективних монографій. Загальна кількість наукових
публікацій перевищує 500 найменувань. Нагороджений орденом «Знак Пошани»
(1970, 1974), медалями. Удостоєний почесного звання заслуженого діяча науки і
техніки України (1993). Помер 13 серпня 2017 р.
Джерело: Вітаємо ювіляра: Юрчишину Володимиру Васильовичу – 90. Національний
науковий
центр
«Інститут
аграрної
економіки».
URL:
http://iae.org.ua/presscentre/archnews/1215--90-.html (дата звернення 03.12.2029 р.).

115 років від дня народження
КАНСЬКОГО Кирила Єлисейовича (1905–1988)
Вчений у галузі аграрної економіки, доктор наук,
професор
Народився 14 березня 1905 р. у с. Дубова
Красноокнянського району Одеської області в сім’ї
селян. У 1926 р. закінчив сільськогосподарську
профшколу
і
вступив
до
Одеського
сільськогосподарського інституту.
У 1934 р. закінчив аспірантуру при
Харківському сільськогосподарському інституті, і у
1946 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1947 р.
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йому присвоєно вчене звання доцента. У період навчання в аспірантурі працював
викладачем ХСГІ, старшим науковим співробітником УНДІ економіки
сільського господарства.
Ветеран Великої Вітчизняної війни. Із червня 1941-го до жовтня 1945 р.
служив у ВМФ на командних посадах. Брав участь у боях за оборону
Севастополя і Кавказу, а потім – за визволення Криму та Південної України. Був
декілька разів поранений і контужений. За участь у боях нагороджений орденом
і медалями. Після війни працював заступником уповноваженого Держплану
СРСР в Харківській області, доцентом ХДУ, у 1947 до 1961 рр. – доцентом ХСГІ
імені В.В. Докучаєва.
Із вересня 1961 р. Кирило Єлисейович – завідувач кафедри економіки і
організації
сільськогосподарського
виробництва
Білоцерківського
сільськогосподарського інституту, у 1962–1970 рр. – проректор з наукової
роботи. У 1970 р. захистив докторську дисертацію, а в 1972 р. йому присвоєно
вчене звання професора.
Професор К.Є. Канський опублікував понад 70 наукових праць,
присвячених питанням планування сільського господарства, організації
сільськогосподарського виробництва, аналізу господарської діяльності
колгоспів і радгоспів. Автор багатьох наукових статей і навчальних посібників,
якими до цього часу користуються студенти вишів.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

175 років від дня народження
ПОТИЛИЦИНА Олексія Лаврентійовича (1845–1905)
Вчений-хімік, доктор хімічних наук, професор
Народився 16 березня 1845 р. у сім’ї урядника
Єнісейського міського полку. Початкову освіту здобув
в Іркутському училищі військового відомства, де
пізніше працював учителем. Вступив до Медикохірургічної академії, але невдовзі перевівся на фізикоматематичний факультет відділення природничих
наук Петербурзького університету.
Із 1872 р. певний час працював у лабораторії
професора Д.І. Менделєєва, у вересні 1873 р. обіймав посаду лаборанта в
Аналітичному відділенні хімічної лабораторії професора Меншуткіна. Для
набуття додаткових знань і завершення дисертації Олексій Лаврентійович у
листопаді 1876 р. виїхав за кордон до Канн, де слухав лекції в університеті SaintClaire Deville (Франція). У березні 1877 р. працював у Монпельє, а в кінці 1878 р.
повернувся до Росії. Підсумком його наукових досліджень став захист дисертації
на тему «Про способи вимірювання хімічної спорідненості» (1880), за яку вчений
отримав звання магістра хімії Петербурзького університету.
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Протягом багатьох років О.Л. Потилицин співпрацював із професором
Д.І. Менделєєвим. Підтвердженням цього є їхня спільна подорож у 1880 р. на
нафтові копалини Кавказу. Показовим є той факт, що цих наукових
дослідженнях брали участь і учні Олексія Лаврентійовича. Це свідчить про те,
що він був не тільки здібним ученим, але й видатним викладачем, готовим
передати свої наукові знання молодим науковцям. Для докладного вивчення
складу нафти, грязей з нафтових сопок і родовищ їздив на Кавказ у 1884 і 1891 рр.
У січні 1881 р. ученого призначено професором кафедри хімії НовоОлександрійського інституту сільського господарства і лісівництва. У липні
1883 р. був переведений до Імператорського Варшавського університету, де
працював на кафедрі загальної хімії до 1895 р. У 1886 р. О.Л. Потилицин
захистив докторську дисертацію на тему «Значення теплоти утворення солей при
реакціях подвійних розкладень». У тому ж році йому присвоєно звання
ординарного професора Варшавського університету.
У вересні 1895 р. О.Л. Потилицина призначено директором НовоОлександрійського інституту сільського господарства і лісівництва. На цій
посаді він працював п’ять років до виходу у відставку в 1900 р. Спочатку жив у
Варшаві, потім у Петербурзі. Д.І. Менделєєв називав його ученим з юності.
Підтвердженням великої цінності досліджень ученого О.Л. Потилицина є те, що
в 1904 р. вийшло друком восьме видання його праці «Початковий курс хімії».
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

90 років від дня народження
БУГРОВА Олексія Дмитровича (1930–2016)
Вчений у галузі кріобіології та біотехнології
відтворення сільськогосподарських тварин, доктор
біологічних наук, професор
Народився 29 березня 1930 р. в робітничому
селищі Стара Майна Старомайнського району
Ульяновської області (Російська Федерація).
Після закінчення у 1953 р. Ульяновського СГІ
працював ветеринарним лікарем ветеринарний
лікарем у конезаводах Росії, Татарстану та України. З
1962 до 2016 рр. працював у Науково-дослідному
інституті тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР (нині Інститут тваринництва
НААН), де пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу та головного
наукового співробітника.
У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Деякі питання теорії
і вдосконалення методу глибокого заморожування сперми бугаїв-плідників» у
Харківському зооветеринарному інституті. Дисертацію на здобуття вченого
ступеня доктора біологічних наук на тему «Розробка теорії і практики
кріоконсервації сперми бугаїв-плідників» – у 1983 р. у Науково-дослідному
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інституті тваринництва Лісостепу і Полісся України. У 1993 р. отримав звання
професора.
Коло інтересів вченого складають питання біотехнологія відтворення
сільськогосподарських тварин, низькотемпературного методу тривалого
зберігання сперми бугаїв-плідників, трансплантації ембріонів великої рогатої
худоби, мікрохірургічного отримання монозиготних близнят, гетерозиготних
двійнят, химерних телят для прискореного розмноження високопродуктивних
тварин у молочному скотарстві.
Професор О.Д. Бугров розробив комплексні підходи до вивчення
пошкоджень сперміїв при заморожуванні. Він обґрунтував і розвинув
багатофакторну теорію пошкоджень сперміїв при заморожуванні і встановив
частку впливу окремих чинників, у т. ч. впливу швидкості хімічних реакцій на
результат кріоконсервації сперміїв плідників. Він розробив оригінальні засоби і
прилади для розморожування сперми при температурах киплячої води – 100 °С
та 190–230 °С у гліцериновій бані, що забезпечують на 15–20% підвищення
виходу фізіологічно повноцінних сперміїв.
Бугровим О.Д. доведено можливість збереження фізіологічної
повноцінності сперміїв після заморожування з новими кріопротекторами діметилформамідом і метилцелозольвом на рівні гліцерину. Отримано
потомство від корів і телиць, яких осіменили спермою, замороженою з цими
кріопротекторами.
Розроблено і вдосконалено технології кріоконсервації сперми в ампулах,
гранулах і капілярах. Створений для цих цілей комплекс апаратури і обладнання,
захищено авторськими свідоцтвами і патентами.
Професор О.Д. Бугров на підставі теоретичних і експериментальних
досліджень спільно зі своїми учнями розробив Українську технологію
трансплантації ембріонів великої рогатої худоби для племзаводів і ферм
(УТТЕП). Вона забезпечує надійний організаційний рівень роботи, високу
суперовуляційну відповідь (10–15 жовтих тіл), 96,1% запліднюваність
яйцеклітин, отримання 6–8 повноцінних ембріонів, багаторазове (до 13 разів)
використання корів у якості донорів, надійний (до 95%) витяг ембріонів, повний
пошук ембріонів, запобігання мікробній контамінації зародків, мікрохірургічний
розподіл ембріонів, заморожування ембріонів, отримання 5 – 33 телят від донора,
приживлення ембріонів на рівні 40–50%.
Олексій Дмитрович спільно з учнями і колегами вперше в Україні
розробив метод отримання гетерозиготних двійнят і монозиготних близнят, було
отримано 12 пар однояйцевих близнят і більш сотні гетерозиготних двійнят.
Вперше в республіці розроблена методика отримання міжпородних химерних
ембріонів. Отримано три трансплантати з химерних ембріонів.
За останні роки О.Д. Бугров розробив оригінальну систему корекції
статевого циклу у корів і телиць з використанням фолікулостимулюючих
гормонів, простагландинів і біологічних активних речовин.
Під керівництвом О.Д. Бугрова підготовлено одного доктора і дванадцять
кандидатів наук, серед яких відомі вчені сучасності в царині біотехнології
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відтворення та розведення тварин – М.Д. Безуглий, П.М. Скляров, І.В. Ткачова.
О.Д. Бугров опублікував близько 400 наукових робіт, 27 його робіт
захищені авторськими свідоцтвами і патентами.
Педагогічна діяльність Олексія Дмитровича пов’язана з Харківським
державним зооветеринарним інститутом. Працюючи на посаді професора
кафедри генетики і біотехнології, спільно із співробітниками вишу, підготував
програму курсу лекцій і практичних занять з біотехнології у тваринництві і
дев’ять методичних рекомендацій.
Вчений нагороджений медалями «За доблесну працю», «В ознаменування
100-річчя від дня народження видатного біолога І.І. Іванова»; «Ветеран праці»;
«Винахідник СРСР».
Помер 30 березня 2016 року.
Інформацію отримано з Інституту тваринництва НААН.

95 років від дня народження
ПОЛКОВНІКОВОЇ Олександри Петрівни (1925–2001)
Вчена у галузі розведення та селекції
сільськогосподарських тварин, доктор наук
Народилася 29 березня 1925 р. у с. Кривозер’є
Кімовського району Московської області. У 1947 р.
закінчила Московський пушно-хутровий інститут за
спеціальністю «зоотехнія». У 1949 р. вступила до
аспірантури Всесоюзного інститут тваринництва. З
1950 по 1956 рр. виконувала обов’язки заступника
директора
з
наукової
роботи
Тувинської
сільськогосподарської дослідної станції.
У 1954 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституті тваринництва
захистила кандидатську дисертацію на тему «Заходи з підвищення
продуктивності овець смушкового напряму у Тувинській області». З 1957 по
1967 рр. виконувала обов’язки завідуючої відділом тваринництва Кримської
сільськогосподарської дослідної станції. З 1967 р. і до кінця свого життя
працювала у Науково-дослідному інституті тваринництва Лісостепу та Полісся
УРСР (нині Інститут тваринництва НААН), де пройшла шлях від старшого
наукового співробітника та завідуючої відділом розведення великої рогатої
худоби. У 1973 р. у Ленінградському СГІ захистила докторську дисертацію на
тему «Методи удосконалення молочних порід великої рогатої худоби». Була
запропонована методика вивчення взаємодії «генотип-середовище» на
формування фенотипового різноманіття ознак у тварин, яка включає в себе
методи визначення норми реакції генотипів на умови зовнішнього середовища,
спадковості кількісних ознак та препотентності бугаїв-плідників. Створені, на
основі цієї методики, нові заводські лінії червоної степової породи стали
кращими у породі у поєднанні високого рівня молочності з підвищеним вмістом
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жиру в молоці.
Знану увагу О.П. Полковнікова приділяла вдосконаленню оцінки бугаїв та
теоретичному
обґрунтуванню
ввідного
схрещування;
встановленню
препотентності тварин та показників успадкованості ознак.
Перу О.П. Полковнікової належить близько 100 наукових праць. Більша
частка наукових робіт О.П. Полковниковї має фундаментальне теоретичне та
прикладне значення. Найвагомішими науковими працями є «Методи
удосконалення молодих порід великої рогатої худоби» (1973), розроблено
«Методичні рекомендації з організації зоотехнічного обліку та звітності у
спецгоспах з вирощування нетелів» (1977), «Методичні рекомендації з
поліпшення товарних стад великої рогатої худоби та підвищенню якості молока»
(1977), «Методичні рекомендації з формування дійних стад для ферм
промислового типу» (1977), «Методичні рекомендації з оптимізації відбору корів
у товарних стадах молочного та молочно-м’ясного напряму продуктивності»
(1979) «Методичні рекомендації з генотипового аналізу стад великої рогатої
худоби та оцінки бугаїв за нащадками з урахуванням сполучуваності
батьківських генотипів» (1980).
О.П. Полковнікова підготувала 5 кандидатів наук, серед яких відомі
сучасні вчені в царині розведення та селекції тварин – З.Є. Щербатий та
І.А. Помітун. Нагороджена орденом «Знак Пошани» (1966) та медаллю «За
доблесну працю» (1970).
Пішла з життя 24 січня 2001 р., похована на Кулиничівському цвинтарі
м. Харкова.
Інформацію отримано з Інституту тваринництва НААН.

75 років від дня народження
РУЛЬЄВА Віталія Андрійовича (1945–2010)
Вчений у галузі аграрної економіки,
доктор економічних наук, професор
Народився 30 березня 1945 р. у с. Гірсівка
Приазовського району Запорізької області.
У 1968 р. закінчив Мелітопольський інститут
механізації
сільського
господарства
(нині
Таврійський
державний
агротехнологічний
університет
імені
Дмитра
Моторного,
м. Мелітополь) за спеціальністю інженер-механік.
1968 р. – начальник зміни Мелітопольського
моторного заводу. 1969–1987 рр. – другий, перший секретар Мелітопольського
райкому комсомолу; секретар, другий секретар Мелітопольського райкому
партії.
1987–1993 рр. – заступник генерального директора, генеральний директор
Південного науково-виробничого плодорозсадницького об’єднання, головною
організацією якого був Інститут зрошуваного садівництва (нині Мелітопольська
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дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН) з дослідним
господарством «Мелітопольське» (м. Мелітополь).
1993–1999 рр. – старший викладач, доцент, завідувач кафедри і декан
економічного факультету Таврійської державної агротехнічної академії (нині
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра
Моторного, м. Мелітополь).
2002–2008 рр. – директор Інституту зрошуваного садівництва імені
М.Ф. Сидоренка УААН (нині – Мелітопольська дослідна станція садівництва
імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН)
2008–2010 рр. – директор навчально-наукового інституту економіки та
бізнесу у складі Таврійського державного агротехнологічного університету імені
Дмитра Моторного (м. Мелітополь).
У 1992 р. в Українському державному аграрному університеті (нині
НУБіП) (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему «Організація
садівництва в умовах формування ринкових відносин».
У 2006 р. в Миколаївському державному аграрному університеті захистив
докторську дисертацію на тему «Потенціал промислового садівництва України і
основні напрями його ефективного використання».
Коло наукових інтересів вченого охоплює проблеми економіки та
організації вітчизняного та світового промислового садівництва. Ним
обґрунтовані пропозиції щодо організації оптового плодоягідного ринку,
створення служби маркетингу в садівничому підприємстві. Займався
вдосконаленням породно-сортового складу промислових садів, впровадженням
інноваційно-інтенсивних технологій.
З ім’ям В.А. Рульєва пов’язане становлення економічного факультету,
нових кафедр «Облік та аудит» та «Аналіз і фінанси» у Таврійському
державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного.
Автор і співавтор 150 наукових і навчально-методичних праць, у тому
числі шести монографій, серед яких «Відродження Запорізького садівництва»
(2001), «Садівництво Півдня України» (2003), «Економічні проблеми розвитку
садівництва України» (2004), «Конкурентоспроможність плодів і ягід» (2008).
За трудові та наукові досягнення нагороджений медаллю «За трудову
доблесть» (1973), трудовою відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної
політики України (2004) та Почесною відзнакою Української академії аграрних
наук (2006). Має почесне звання «Відмінник аграрної освіти і науки» (2009).
Лауреат премії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці» (2008).
Помер 15 травня 2010 р., похований у м. Мелітополь Запорізької області.
Інформацію отримано з Інституту садівництва НААН (Мелітопольської дослідної
станції садівництва ІС НААН).
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КВІТЕНЬ
90 років від дня народження
СОЗІНОВА Олексія Олексійовича (1930–2018)
Вчений у галузі генетики, селекції, біотехнології та
агроекології, доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік НААН
Народився О.О. Созінов 26 квітня 1930 р. у
с. Єржово Рибницького р-ну УРСР (нині – Республіка
Молдова). Трудову діяльність розпочав робітником,
механізатором в елітгоспі «Дачне» Одеської обл.
(1944–1948). У 1954 р. закінчив агрономічний
факультет
Одеського
сільськогосподарського
інституту із спеціальності селекція і насінництво.
Упродовж 1955–1958 рр. – аспірант; 1958–1966 рр. – молодший, старший
науковий співробітник, завідувач лабораторії; 1966–1971 рр. – заступник
директора; 1971–1978 рр. – директор Всесоюзного селекційно-генетичного
інституту (м. Одеса); 1978–1982 рр. – перший віце-президент ВАСГНІЛ; 1981–
1987 рр. – директор Інституту загальної генетики ім. М.І. Вавилова АН СРСР
(м. Москва), віце-президент Всесоюзного товариства генетиків і селекціонерів
ім. М.І. Вавилова (м. Москва); 1987–1990 рр. – голова Президії Південного
відділення ВАСГНІЛ (м. Київ), заступник голови Держагропрому УРСР; 1990–
1996 рр. – перший Президент Української академії аграрних наук, у 1990–
2001 рр. – член Президії УААН. Упродовж 1987–1992 рр. – віце-президент
ВАСГНІЛ, завідувач відділу прикладної генетики і біотехнології Південного
відділення ВАСГНІЛ та АН УРСР; 1992–2000 рр. – фундатор і директор
Інституту агроекології та біотехнології УААН; 1994–2002 рр. – засновник і
завідувач кафедри агроекології та біотехнології Національного аграрного
університету (м. Київ). З 2000 р. – завідувач відділення Інституту агроекології та
біотехнології УААН, з 2002 р. завідував лабораторією молекулярної генетики
рослин Інституту харчової біотехнології і геноміки НАН України, головний
науковий співробітник Інституту захисту рослин НААН, професор
Національного університету біоресурсів і природокористування України, голова
комісії НАН України з об’єктів, які становлять національне надбання. З 1987 р.
був членом, а в останні роки – радником Президії НАН України.
У 1959 р. в Одеському сільськогосподарському інституті Олексій
Олексійович захистив кандидатську дисертацію: «Пивоварний ячмінь на півдні
України», у 1970 р. в Українському науково-дослідному інституті рослинництва,
селекції і генетики ім. В.Я. Юр’єва — докторську дисертацію: «Якість зерна
пшениці півдня України та шляхи його поліпшення». У 1977 р. О.О. Созінову
присвоєно вчене звання професора.
О.О. Созінов уперше запропонував нові генетично обґрунтовані методичні
підходи для розв’язання важливої для виробників проблеми – підвищення якості
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зернових селекційним і технологічним методами, розробив і сприяв розвитку
нових наукових напрямів сучасної загальної та молекулярної генетики, селекції
та еволюції рослин і тварин. Він уперше запропонував принцип використання
алельних варіантів кластерів генів як генетичних маркерів, дослідив особливості
формування коадаптивних асоціацій генів у геномах культурних і диких злаків.
Опрацьована вченим і його школою генетична класифікація проламінів здобула
міжнародне визнання, а спосіб ідентифікації генотипів сортів і форм культурних
рослин за локусами запасних білків є важливим моментом сучасного
насінництва і сортовипробування. Останніми роками вчений активно працював
над проблемами геноміки, агросфери XXI ст., збереження біорізноманітності і
довкілля в контексті сталого розвитку, обґрунтування потреби дослідження
агросфери України як єдиної системи, що визначає якість умов життя усього
населення.
О.О. Созінов – автор і співавтор 18-ти сортів сільськогосподарських
культур, отримав 19 авторських свідоцтв та патентів. Ним опубліковано понад
600 наукових праць, у тому числі 8 монографій. Під його керівництвом
підготовлено 45 кандидатів і 9 докторів наук.
У 1973 р. вченого обрано членом-кореспондентом ВАСГНІЛ, 1978 р. –
дійсним членом (академіком) ВАСГНІЛ і АН УРСР відділення загальної біології
із спеціальності генетика, у 1990 р. – дійсним членом (академіком) УААН
відділення рослинництва і селекції (генетика і селекція).
О.О. Созінов був членом комітетів із присудження Ленінських і Державних
премій СРСР, Державних премій України в галузі науки і техніки, а також
Президії ВАК України. Його двічі обирали президентом Українського
товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. Він був членом Комісії з
питань аграрної та земельної реформ при Президентові України, Комісії з
розробки Національної програми розвитку сільськогосподарського виробництва
на 1995–2005 рр., Державної комісії з питань реорганізації в галузі науки,
Національної комісії з біоетики, дійсним членом (академіком) Російської
академії сільськогосподарських наук (1992), Академій аграрних наук Білорусі і
Грузії, Академії наук Республіки Казахстан, Академії наук НДР (1978).
О.О. Созінов був почесним професором Болгарської академії наук. Визнаний
Людиною року (1997) і Людиною ІІІ тисячоліття (США), був ініціатором
створення і керівником Міжнародного центру з генетики і селекції рослин країн
РЕВ. Олексій Олексійович був редактором (1980–2001), а з 2001 р. – заступником
головного редактора міжнародного журналу «Цитологія і генетика», редактором
збірника наукових праць «Агроекологія і біотехнологія», членом редколегій
багатьох вітчизняних і зарубіжних часописів з питань генетики, селекції,
біотехнології, загального рослинництва, насінництва. Він також був членом
Міжнародного товариства хімії зерна, Європейського товариства селекціонерів,
Американської асоціації хімії зерна, Канадського товариства генетиків,
Українського міжнародного комітету з питань науки і культури, Українського
товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова.
О.О. Созінов нагороджений орденами Леніна (1973), Жовтневої революції
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(1977), Трудового Червоного Прапора (1971), «За заслуги» III ступеня (2000),
Почесними грамотами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, НАН
України, УААН, багатьма медалями, дипломами ВДНГ СРСР і України та
іншими відомчими нагородами. Йому присвоєно звання лауреата Державної
премії України в галузі науки і техніки (1989), заслуженого діяча науки і техніки
України (1990), лауреата Державної премії Російської Федерації в галузі науки і
техніки (1995). Його обирали народним депутатом Верховної Ради СРСР (1988–
1991).
Помер 3 серпня 2018 р.
Джерело: Пам’яті О.О. Созінова. Некролог / Президія НААН. Вісник
аграрної науки. 2018. № 9 (786). С. 87–88.
130 років від дня народження
ОСЬМАКА Кирила Івановича (1890–1960)
Вчений у галузі аграрної економіки та статистики
Народився 27 квітня (9 травня) 1890 р. в
м. Шишаки Миргородського повіту Полтавської
губернії. У 1902 р. закінчив Шишацьку двокласну
сільську (народну) школу, а потім до 1906 р. навчався
у Миргородській повітовій школі. Далі два роки
підготовка вдома і у 1908 р. вступає до 6 класу
Полтавського
Олександріївського
реального
училища, де був активним учасником учнівського
гуртка самоосвіти, яке закінчує влітку 1910 р.
У вересні 1910 р. стає студентом Московського сільськогосподарського
інституту. За поширення нелегальної революційної літератури розпорядженням
Московського градоначальника у 1911 р. був висланий в адміністративному
порядку за межі не тільки Москви, а й губернії. Протягом шести місяців під
керівництвом економіста П.І. Гавсевича працює у Волинському губземстві з
питань проведення сільськогосподарського перепису в регіоні. Того ж року готує
першу наукову публікацію, в якій висвітлює роботу Волинського губернського
агрономічного з’їзду, в якому брав участь, що вийшла у 1913 р. У 1912 р. вісім
місяців працює спочатку техніком, а потім керівником показової дослідної
ділянки по культурі кормових рослин Катеринославського губземства.
У 1913 р. – агроном-практикант Володимиро-Волинського земства, а
також член Термінологічної комісії на конкурсі механічних знарядь з обробітку
боліт у м. Сарни та учасник Волинського губернського агрономічного з’їзду і
Всеросійського сільськогосподарського з’їзду в Києві.
Навчання у Московському СГІ проводить в основному взимку між
роботою по закріпленню знань. Крім того, від самого початку досить багато часу
віддає студентським гуртковим організаціям, але найбільше – агрономічному по
вивченню України. У 1911 р. організовує при ньому Термінологічну комісію, яка
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поряд з аналогічною у Київському політехнічному інституті імператора
Олександра II чи не першою почала збирати матеріали до довідника української
сільськогосподарської термінології, головним чином шляхом експедиційних
опитувань на Наддніпрянщині. Згодом передав цей матеріал до Українського
Наукового Товариства, який потім під його керівництвом допрацьовувався в
Інституті Української наукової мови ВУАН. Крім того, у квітні 1914 р. вступає
до Московського музично-драматичного гуртка «Кобзар», створеного
студентами-українцями. Того ж року працює практикантом на Омській
машинно-дослідній станції.
У 1915 р. разом із О.В. Красівським редагує єдиний на всю імперію
український часопис «Тепла роса». За націоналістичні прояви, викладені у його
статті «Галичина», часопис було закрито.
З кінця 1916 р. переїжджає працювати інструктором по свинарству
Київського губземства. Від цього відомства з початком Української національнодемократичної революції до квітня 1917 р. був делегований до складу
Української Центральної Ради, поки вона складалась із представників
громадських організацій і політичних партій. Брав активну участь в організації
Генерального Секретаріату, а пізніше Міністерства земельних справ
Центральної Ради й особливо його департаменту хліборобства як керівник
господарської (апарату) частини відомства.
За часів Гетьманату, як учасник страйку був звільнений з посади і став
секретарем редакції журналу «Вісник громадської агрономії», що видавався
Всеукраїнським союзом земств на чолі з С. Петлюрою у Києві. Крім того, працює
в Центральному сільськогосподарському Союзі («Централ»), де завідує відділом
селянського буряківництва, а також у журналі «Сільський господар» продовжує
займатися науковими дослідженнями з проблем сільськогосподарської
української термінології.
У 1919 р. переходить на роботу до Сільськогосподарського вченого
(наукового) комітету України – головою Популяризаційної секції, а згодом, з 1
червня, ще й головою Термінологічного Бюро при ній. У тому ж році ініціює
створення при Комітеті навчального Інституту популяризації успіхів
сільськогосподарського знання. Розробляє його «Статут», програму занять, що
розпочались у листопаді 1919 р., а також очолює заклад.
Його не безпідставно вважають одним із піонерів і теоретиків розробки
проблеми бурякової кооперації в Україні. Великий резонанс для свого часу
отримала шестидесятисторінкова збірка «Бурякова кооперація», що вийшла за
редакцією К.І. Осьмака у 1920 р.
На
початку
1925
р.
переходить
на
посаду
завідувача
сільськогосподарського відділу Інституту Української наукової мови при ВУАН
для завершення багаторічної роботи по виданню Словника української
сільськогосподарської термінології.
Вперше заарештований 5.03.1928 р. у Харкові за причетність до
«Контрреволюційної організації правих українських націоналістів у буряковій
кооперації, що вела роботу зі створення Української селянської партії» і
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відправлений до табору в Комі АРСР. Після визволення із табору повертається
до Києва і отримує запрошення від новоствореного Всеукраїнського НДІ
економіки та організації сільського господарства у Харкові (нині – ННЦ
«Інститут аграрної економіки» НААН) про співпрацю за темою «агрономічна
організація в минулому та в сучасну добу» на 1928–1929 рр. Бере участь у
розробленні його першої програми наукової діяльності.
Нове звинувачення отримав 28.09.1928 р., внаслідок чого його виселено в
Курськ (Росія), де він як позаштатний працівник ВУАН продовжує до початку
1930 р. роботу по складанню словників сільськогосподарської та лісової
термінології. 2.03.1930 р. черговий арешт по справі «Спілки Визволення
України». Восени 1933 р. оселяється під Москвою. Потім переїжджає до с. Катіне
Рязанської області, де до 1938 р. працює агрономом у колгоспі. За доносом
парторга колгоспу втретє заарештований за «підготовку теракту проти Сталіна
та антирадянські агітації».
Із квітня 1940 р. знову повертається працювати до Києва. На запрошення
професора М.І. Величківського у жовтні 1941 р. увійшов до складу Української
національної Ради (УНР) як представницького органу українського народу, в
якій очолив відділ земельних ресурсів та Бюро Всеукраїнського товариства
«Сільський господар». Наприкінці 1941 р. через співробітників Управління
цукрової промисловості України («Цукротрест») знайомиться з ідеологією ОУН.
Створює близько 150 сільськогосподарських кредитних товариств по лінії
«Сільського господаря», який сам очолив і який мав 8 філій та 313 первинних
осередків, що об’єднував також 65 тис. селянських господарств.
Наприкінці 1944 р. новий арешт і дворічне перебування під слідством та
ув’язнення у Дрогобицькій в’язниці. У січні 1947 р. його переводять до
Лук’янівської в’язниці у Києві, а потім протягом 1948–1960 рр. утримувався у
Владимирецькій в’язниці, де й загинув 16.05.1960 р.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 403–409.

115 років від дня народження
ГУЛІВЕРА Георгія Федотовича (1905–1978)
Вчений у галузі механізації сільського господарства,
кандидат історичних наук
Народився у квітні 1905 р. в місті Мелітополь
Таврійської губернії. У 1933 р. закінчив механічний
факультет
Миколаївського
кораблебудівного
інституту за спеціальністю «інженер-механік».
З лютого 1937 р. Гулівер Георгій Федотович
почав керувати Мелітопольським інститутом
інженерів сільського господарства ім. ОДПУ. Саме в
цей рік був випуск перших 96 інженерів інституту.
47

Всього ж у передвоєнні роки інститутом було підготовлено 500 інженерівмеханіків. Під його керівництвом продовжувалося подальше розширення,
становлення та розвиток навчального закладу, закінчилося будівництво
навчального корпусу № 1.
Як самостійний вищий навчальний заклад Мелітопольський інститут
інженерів-механіків сільського господарства (МІІМСГ) став функціонувати з
1938 року. У 1939 і 1941 рр. інститут було нагороджено Дипломами І ступеня і
занесено до Книги пошани Всесоюзної сільськогосподарської виставки.
В липні-серпні 1941 р. під керівництвом Георгія Федотовича інститут був
евакуйований в Ашхабат. До 1943 р. Г.Ф. Гулівер служив у лавах Червоної армії,
був нагороджений багатьма бойовими нагородами. Після поранення та
демобілізації повертав МІМСГ у звільнений Мелітополь, організував
відновлення навчальних корпусів, кафедр, лабораторій, житлового фонду. У
1945 р. за успішну роботу з підготовки кадрів нагороджений орденом Трудового
Червоного Прапора.
У 1951 р. Георгій Федотович вирішує зайнятися науковою діяльністю, на
що отримує згоду Міністерства освіти. У зв’язку з направленням на навчання, у
Київський державний університет, Г.Ф. Гулівер був звільнений з посади ректора
інституту. У 1955 р. захистив дисертацію «Борьба Коммунистической партии
Советского Союза за подъём материального и культурного уровня жизни
колхозного крестьянства в период с 1951 по 1953 гг.: (на. матер. Украинской
ССР)» та отримав вчену ступінь: кандидат історичних наук.
Захистивши дисертацію, до виходу на пенсію (1968) працював в
Одеському сільськогосподарському інституті. Помер у 1978 році.
Інформацію отримано з Таврійського державного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного.

140 років від дня народження
ВОЛЬФА Мойсея Михайловича (1880–1933)
Вчений-аграрій, один з організаторів
сільськогосподарської дослідної сроави в Україні
Народився у квітні 1880 р. в м. Шклове
Могилевської губернії (нині – Гомельська область,
Республіки Білорусь).
У 1896–1901 рр. навчався в Гори-Горецькому
землеробському училищі (нині – Білоруська державна
сільськогосподарська академія). У 1902 р. вступив до
Ново-Олександрійського
інституту
сільського
господарства і лісівництва (м. Пулави Люблінського
воєводства Царства Польського) (нині – Харківський
національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва). Поряд із навчанням
займався політичною діяльністю як член Російської соціал-демократичної партії
(РСДРП) меншовиків. Наприкінці 1905 р. з політичних мотивів, пов’язаних із
48

загрозою арешту, переходить на нелегальне становище і переїжджає до Москви.
Навесні 1908 р. звертається до Міністерства освіти з проханням дозволити
скласти екстерном іспити в Петровській землеробській академії, складає їх з
отриманням диплома агронома.
У 1908 р. переїхав до Катеринослава, де провів спеціальні польові досліди на
місцевій сільськогосподарській дослідній станції. Набувши практичного досвіду,
восени 1908 р. очолює постановку колективних дослідів із мінеральними
добривами у Слов’яносербському повіті (нині – Луганська область). Взимку 1908 р.
та у 1909 р. опрацьовує та систематизує отримані результати польових досліджень
ґрунтів, які публікує наступного року у двох частинах. У 1909 р. перейшов на
постійну
роботу
завідувачем
відділу
хімії
Харківської
обласної
сільськогосподарської дослідної станції. Крім завідування відділом, у 1910–
1919 рр. очолює ще й дослідне поле станції, а в 1909–1915 рр. працює помічником
директора установи. З 15 жовтня 1910 р. стає активним членом Харківського
товариства сільського господарства та сільськогосподарської промисловості, а з
1912 р. увійшов дло складу редколегії його друкованого органу – «Агрономічного
журналу».
17 квітня 1920 р. призначений заступником наркома земельних справ УСРР.
У серпні того ж року вступає до лав КП(б)У. Після створення Всеукраїнського
агрономічного товариства у 1920 р. увійшов до числа його членів Харківської філії.
Долучився до розробки та затвердження його «Статуту».
З 23 березня 1922 р. член правління Всеукраїнського товариства насінництва.
На Нараді діячів сільськогосподарської дослідної справи, скликаної 2 травня
1922 р., обирається головою Всеукраїнського бюро з дослідної справи. З 27 січня
1923 р. обраний членом малої Президії Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету, а влітку 1923 р. членом Президії Держплану УСРР та 24 жовтня 1923 р.
головою Планової Комісії НКЗС УСРР.
З 29 грудня 1923 р. стає членом секції рільництва Сільськогосподарського
наукового комітету України (нині – Національна академія аграрних наук України),
а з наступного року очолює його економічну секцію та Комісію боротьби з
посухою. З 21 червня 1924 р. по 21 лютого 1925 р. виконує обов’язки голови
Президії СГНКУ. Ініціює видання друкованого органу «Сельскохозяйственное
опытное дело» державною мовою.
За рішенням РНК УСРР від 28 січня 1926 р. звільнений з посади члена Колегії
НКЗС УСРР у зв’язку з призначенням керівником Центрального статистичного
управління УСРР. Завдяки йому вже в перший рік державна статистика України
мала опрацьований організаційний план робіт. Ініціатор створення окружних
статистичних бюро. За його участю вперше з’явилася кон’юнктурна
сільськогосподарська статистика, почали розробляти баланси народного
господарства, а також підготовлено описи округів і демографічні описи. Серед
новацій також підрахування й оприлюднення результатів галузевого народного
господарства у нових адміністративних округах.
З 1927 р. за сумісництвом викладає курс «економіка сільського господарства»
у Харківському СГІ. Крім того, з 1927 р. стає членом Науково-Консультаційної
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ради при НКЗС УСРР. На початку 1928 р. переїжджає до Москви у зв’язку з
призначенням заступником наркому радгоспів СРСР. У 1929 р. його також
призначають головою сільськогосподарської секції Держплану СРСР, а також
членом Колегії Наркомзему РСФРР. За його пропозицією у складі НКЗ СРСР
організовується сектор обліку і статистики сільського господарства.
Разом із М.І. Вавиловим бере участь у створенні ВАСГНІЛ (нині – Російська
академія наук). 25 червня 1929 р. згідно з постановою РНК СРСР і
підпорядкованістю наркомату землеробства СРСР із початку роботи Академії до
свого арешту обіймає посаду другого віце-президента та члена Президії Академії.
За контрреволюційну діяльність у галузі сільського господарства, що
отримала назву «Справа Конара-Вольфа-Коварського», 9 січня 1933 р. був
заарештований і засуджений до найвищої міри покарання – розстрілу за
політичними ознаками. Вирок виконано 12 березня 1933 р. Похований на
Ваганьківському кладовищі в Москві. Ухвалою військової Комісії Верховного
Суду СРСР 12 березня 1957 р. реабілітований.
Творча спадщина вченого налічує понад 100 наукових праць із питань
агрономії, економіки та організації сільського господарства, статистики, організації
ведення й історії вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи, а також
методології проведення наукового експерименту та його математичного
обґрунтування.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 104–110.

ТРАВЕНЬ
60 років від дня народження
ВИШНЕВСЬКОГО Леоніда Васильовича (1960–2019)
Вчений у галузі селекції та генетики у
тваринництві, кандидат
сільськогосподарських наук
Народився 1 травня 1960 р. в с. Листвин
Овруцького району Житомирської області в
сім’ї службовців. Після закінчення з відзнакою
у
1982
р.
зоотехнічного
факультету
Житомирського
сільськогосподарського
інституту
та
отримання
кваліфікації
«зооінженер» працював певний час головним
зоотехніком у радгоспах Житомирської області. З 1984 р. – молодший науковий
співробітник
Науково-дослідного
інституту сільського
господарства
Нечорноземної зони УРСР. З вересня 1985 р. – аспірант кафедри розведення
сільськогосподарських тварин Української сільськогосподарської академії.
Після закінчення аспірантури з 1993 по 1998 рік працював на посаді головного
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спеціаліста відділу селекційно-племінної роботи об’єднання державних
племінних заводів України «Укрдержплемзаводи», здійснюючи роботу з
організації ведення племінного обліку в господарствах та запровадження
автоматизованої системи управління селекційним процесом у молочному
скотарстві. З 1999 по 2000 рік Л.В. Вишневський на посаді головного спеціаліста
відділу Головної державної племінної інспекції займався формуванням основ
нормативно-правової бази з питань племінної роботи у тваринництві та
організацією оцінки племінних тварин. Із 2000 по 2003 роки – заступник
генерального директора Державного науково-виробничого концерну
«Селекція». Упродовж 2003–2006 років був першим заступником директора ДП
«Агентства з ідентифікації і реєстрації тварин». Саме в цей час за його
безпосередньої участі було запроваджено на загальнонаціональному рівні єдину
державну систему ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин. У
його обов’язки за перебування на посаді генерального директора концерну
«Селекція» входила організація системи селекції у тваринництві (атестація
суб’єктів племінної справи у тваринництві, створення і забезпечення ведення
Державного племінного реєстру, підготовка нормативно-правових актів з
ведення племінного обліку та оцінки племінної цінності різних видів
сільськогосподарських тварин).
У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Селекційно-генетичні
методи поліпшення продуктивності свиней миргородської породи та
використання їх при схрещуванні» за спеціальністю 06.02.01 – розведення та
селекція тварин. Впровадження результатів своїх досліджень науковець
здійснював, перебуваючи на посаді спочатку наукового, потім старшого
наукового співробітників, а з вересня 2010 р. – завідувача лабораторії генофонду
м’ясних порід Інституту розведення і генетики тварин НААН. У зв’язку зі
створенням відділу генетичних ресурсів тварин та інформаційних систем, робота
якого була тісно пов’язана з попередньою діяльністю Леоніда Васильовича, його
з червня 2011 р. переведено на посаду начальника відділу.
Дослідженнями вченого було встановлено можливість використання
сучасних методів ДНК-типування тварин для оптимізації селекційного процесу
у тваринництві. Науковий доробок Леоніда Васильовича включає 128 наукових
публікацій, серед яких патент на корисну модель «Застосування методу ISSRтипування для оптимізації селекційного процесу у малочисельних породах
свиней як засобу індивідуального підбору для підвищення продуктивності та
збереження генетичної різноманітності тварин зникаючих популяцій». Під час
роботи в Інституті розведення і генетики тварин брав активну участь у розробці
методологічних засад збереження біорізноманіття у тваринництві України.
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця
НААН.
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155 років від дня народження
МОКРЖЕЦЬКОГО Сигізмунда Олександровича (1865–1936)
Вчений у галузі агробіології та ентомології
Народився 2 (14) травня 1865 р. в родинному
маєтку Дітрикі Лідського повіту Віленьської губернії.
У 1874–1876 рр. навчався в Лідському повітовому
училищі. В 1878 р. вступив до другого класу
семикласного реального училища у Вільні, яке
закінчив у 1884 р. У 1884–1889 рр. навчався у Лісовому
інститут у Санкт-Петербурзі. У 1888 р. пише дипломну
роботу «Про устрій степових лісів у Великоанадольському лісництві», у 1889 р. закінчує навчання в інституті й 12.09.1889 р.
отримує диплом лісівника II розряду.
Із 1890 р. працює помічником лісничого в Харківсько-Полтавської губернії,
водночас вивчає зоологію й ентомологію в Харківському університеті. В 1890–
1892 рр. працює приватним асистентом у зоологічній майстерні О.Ф. Брандта. З
15.03.1890 р. у Зміївському лісництві під керівництвом ентомолога
В.О. Ярошевського (1841–1901) досліджує шкідливих комах цього та Ізюмського
повітів. Із 15.03.1890 р. затверджений в чині Губернського секретаря, зі званням
вченого лісівника II розряду. У 1892 р. опублікував першу наукову роботу – «Нарис
дач Ізюмського лісництва Харківської губернії у зв'язку з діяльністю в них
соснового шовкопряда», в якій приділив увагу значенню природних ворогів. З
1.04.1892 р. призначений молодшим лісовим таксатором, трохи згодом –
30.04.1893 р. молодшим запасовим лісничим, а 17.04.1893 р. був підвищений в чині
до колезького секретаря.
Із середини червня 1893 р. першим у Російській імперії займає посаду
Таврійського губернського ентомолога. У результаті багаторічної науковопросвітницької діяльності вченого на землях Криму почали застосовуватися
прогресивні на той час хімічні методи боротьби з шкідниками. Його рекомендації
передбачали використання сівозміни, врахування погодно-кліматичних умов при
висаджуванні рослин та збиранні врожаю, обробку рослин хімічними засобами,
спалювання стерні, використання природних ворогів шкідників рослин та інші
методи, які застосовуються в сільському господарстві донині. Протягом наукової
діяльності в Криму (1893–1920) було опубліковано понад 250 його праць. Більшість
досліджень стосувалася проблематики прикладної ентомології, в частині робіт
розглянуто питання фітопатології і загальні питання захисту рослин. Вважається
одним із першопрохідців у розробленні методу позакореневого живлення рослин
та лікуванні хворих дерев шляхом безпосереднього введення в стовбур поживних
розчинів. Окремі статті присвячені краєзнавству, питанням організації науки тощо.
У
1897–1898
рр.
викладає
природознавство
в
приватному
Сімферопольському реальному училищі. Був одним з організаторів, керівником і
лектором у 1899–1904 рр. курсів Департаменту землеробства з прикладної
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ентомології в маєтку «Салгірка» для викладачів сільськогосподарських шкіл та
інструкторів. З 1905 р. – засновник і член Ради практичних загальноосвітніх курсів
у Сімферополі. Брав постійну участь у роботі сільськогосподарської ради,
затверджений з 10.09.1915 р. Почесним попечителем Сімферопольської гімназії
М.О. Волошенка на три роки. У період заснування Таврійського університету в
Сімферополі брав діяльну участь у створенні агрономічного факультету і в 1918 р.
став одним із доцентів першого складу викладачів університету.
З 1900 р. – старший фахівець Департаменту землеробства, член
ентомологічного бюро, член правління сімферопольського відділу Імператорського
російського товариства садівників, представник від нього в Кримському
філоксерному комітеті, Товариш голови Кримського відділення товариства
бджільництва.
У 1910 р. став головою організованого за його ініціативи Кримського
товариства природознавців і любителів природи, а також редактором «Записок
Кримського товариства природознавців і любителів природи».
У 1913 р. було засновано Салгірську дослідну помологічну станцію (тепер це
частина території ботанічного саду Таврійського університету; до наших днів
дійшли окремі споруди станції). С.О. Мокржецький був ініціатором створення і
першим директором станції, керував нею до від'їзду за кордон у 1920 р.
Помер 3 березня 1936 р. Похований на Повонзковському кладовищі у
Варшаві.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 369–376.

90 років від дня народження
СЛАБІЦЬКОГО Ярослава Івановича (1930–2014)
Вчений у галузі ветеринарної медицини, біохімії,
фізіології людини і тварин,
доктор біологічних наук, професор
Народився 4 травня 1930 р. у с. Ушковичі
Перемишлянського району Львівської області.
У
1953
р.
–
закінчив
Львівський
зооветеринарний
інститут
(нині
Львівський
національний університет ветеринарної медицини і
біотехнологій імені С.З. Ґжицького). З 1953 до
1962 рр. – працював на виробництві ветеринарним
лікарем. У 1962 р. вступив до аспірантури при Українському науководослідному Інституті фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин, яку
закінчив у 1965 р. У 1966 р. – захистив кандидатську дисертацію на здобуття
ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 (біохімія) на
тему: «Кількісні зміни фосфорних сполук у рідині рубця корів при
згодовуванні різних концентрованих кормів».
53

З 1966 до 1969 рр. – працював старшим науковим співробітником
лабораторії живлення, а з 1970 до 1987 рр. – старшим науковим
співробітником лабораторії білків та амінокислот. З 1988 до 1994 рр. –
завідувач відділу координації і організації наукових робіт. З 1994 до 1997 рр.
– завідувач сектору живлення свиней.
У 1978 р. – захистив докторську дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 (біохімія) на тему:
«Вплив незамінимих амінокислот раціону на обмінні процеси в організмі
свиней і їх продуктивність».
У 1993 р. Я.І. Слабіцькому присвоєно вчене звання професора за
спеціальністю «біохімія».
Я.І. Слабіцький проводив активну наукову роботу, був членом Вченої
ради і спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 із захисту докторських
дисертацій Інституту, а також координаційно-методичної ради.
Професор Я.І. Слабіцький вивчав такі наукові проблеми: заміна в раціоні
свиней 25 % протеїну концентрованих кормів протеїном білково-вітамінного
концентрату (БВК). При цьому встановлено збільшення середньодобових
приростів маси тіла на 12 %, підвищення поживної цінності м’яса за рахунок
зростання в ньому протеїну та вітамінів групи В. БВК використовували як
джерело лізину та інших незамінних амінокислот, а також вітамінів групи В.
Показано, що додаткове введення до раціону свиней лізину і сульфату
натрію сприяє кращому використанню амінокислот і вітамінів, у результаті
чого збільшуються середньодобові прирости маси тіла свиней на 15–20 % і
покращується якість м’яса, а також зменшується вартість витрати кормів на
одиницю продукції. Вперше встановлено, що дефіцит сірковмісних
амінокислот, особливо цистину, може частково поповнюватись за рахунок
сульфату натрію, що, у свою чергу, дає можливість знизити вартість кормів
для годівлі свиней порівняно з раціонами із синтетичним метіоніном.
Визначено нормативні величини введення лізину разом із сульфатом натрію
для підвищення біологічної цінності комбікормів. Показано, що додавання до
раціону свиноматок дефіцитного за лімітуючими амінокислотами лізину,
треоніну і сульфату натрію у вигляді добавок сприяє підвищенню
імунобіологічної реактивності організму, вмісту імуноглобулінів окремих
класів, концентрації вітамінів В 1, В6, В12 у сироватці крові, молозиві і молоці,
посилює формування поствакцинального імунітету, забезпечує їх високу
продуктивність і життєздатність приплоду. На підставі досліджень якості
еякулятів, фізіологічних і біохімічних характеристик сперми та
запліднювальної здатності сперміїв розроблено спосіб покращення якісних
показників сперми при використанні сульфату натрію в раціонах бугаївплідників.
Я.І. Слабіцький опублікував 130 наукових праць, є автором та
співавтором методичних рекомендацій, під його керівництвом підготовлено та
захищено 8 кандидатських дисертацій.
Наукові розробки з використання лізину і сульфату натрію при
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виробництві комбікормів для годівлі свиней були затверджені МСГ України
та впроваджені у промислових комплексах і господарствах з виробництва
свинини у низці областей України.
Працюючи завідувачем відділу координації та організації наукових
робіт, Я.І. Слабіцький зробив значний внесок у координацію наукових
досліджень Інституту з різними науково-дослідними і педагогічними
установами України, а також у впровадження наукових розробок інституту у
виробництво.
Я.І. Слабіцький брав активну участь в організації міжнародних і
вітчизняних конференцій, симпозіумів, з’їздів з біохімії і фізіології тварин.
Інформацію отримано з Інституту біології тварин НААН.

115 років від дня народження
ТЕЛЕНГИ Миколи Абрамовича (1905–1966)
Вчений-ентомолог,
доктор біологічних наук, професор
Народився М.А. Теленга 8 (22) травня 1905 р. в
станиці Степній Приморсько-Ахтарського району
Краснодарського краю.
У 1926 р. закінчив Кубанський педагогічний
інститут. Працював на Кубанській станції захисту
рослин інструктором, звідкіль був направлений для
вдосконалення знань у галузі ентомології на Вищі
курси прикладної зоології і фітопатології в Ленінград.
Там під керівництвом М.Ф. Мейєра почав займатись систематикою
паразитичних перетинчастокрилих родин Ichneumonidae й Braconidae.
Закінчивши в 1929 р. Вищі курси, М.А. Теленга працював на Хорезмській
дослідній станції, де зібрав значний матеріал по перетинчастокрилих. У тому ж
році був запрошений на роботу у Всесоюзний інститут захисту рослин, де
пройшов шлях від лаборанта до завідувача лабораторії хижих комах. Тут він
сформувався як систематик і як спеціаліст із біологічного методу боротьби. В
1936 р. захистив кандидатську дисертацію.
В 1940 р. переїхав до Києва, де в Інституті зоології АН УРСР прийняв
завідування лабораторією біологічного методу. На початку Великої Вітчизняної
війни в серпні 1941 р. був призваний в армію; знаходився в резервних частинах,
звідкіль отримав направлення в тил – у Краснодарський край. Працював
зоологом на Армавірській туляремійній станції, згодом – агрономоментомологом в Армавірському земельному управлінні. Після визволення Києва
із жовтня 1943 р. відновив роботу в Інституті зоології АН УРСР на посаді
завідувача лабораторії. В 1944 р. захистив докторську дисертацію.
В 1946 р. М.А. Теленга перейшов на роботу в Інститут ентомології і
фітопатології АН УРСР (нині – Інститут захисту рослин Національної академії
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аграрних наук України), де спочатку був завідувачем лабораторії хижих і
паразитичних комах (біофагів), а з 1957 р. – відділу мікробіологічного методу
захисту рослин. До того ж із 1952 р. і до кінця свого життя обіймав посаду
заступника директора інституту з наукової частини. Результатом вивчення
загальної системи їздців стала видана Академією наук УРСР у 1952 р. праця
«Происхождение и эволюция паразитизма у насекомых-наездников и
формирование их фауны в СССР». В ній викладено нові погляди вченого на
походження їздців. М.А. Теленга вивчав паразитів багатьох шкідників
сільськогосподарських культур. В теоретичному відношенні значний інтерес
становлять його погляди на роль різних біологічних типів ентомофагів. Він
експериментально показав, що спеціалізовані ентомофаги здатні попереджувати
масові розмноження шкідників, тоді як багатоїдні мають значення в ліквідації
спалахів масового розмноження комах. Велике значення має наукова праця
вченого «Основные способы использования энтомофагов для биологического
метода борьбы с вредителями и их теоретическое обоснование», яка є
теоретичною основою для широкого використання ентомофагів. Великою
заслугою М.А. Теленги в розробці заходів щодо використання ентомофагів є
акліматизація в СРСР афелінуса – паразита кров'яної попелиці. Ця робота дала
народному господарству велику користь. За допомогою афелінуса вдалося
стримати масове розмноження кров'яної попелиці в садах Криму, півдня
України, Кавказу, Середньої Азії. М.А. Теленга також вивчав хижаків червців і
попелиць, паразитів повстяної листовійки, досліджував роль яйцеїдів у зниженні
чисельності бурякового довгоносика, впроваджував у виробництво методи
застосування трихограми проти шкідників озимої пшениці, кукурудзи, овочевих
і плодових культур. Широкої популярності набули роботи вченого в галузі
мікробіологічного методу, особливо його ідея використання патогенних
мікроорганізмів сумісно із сублетальними дозами інсектицидів для боротьби з
шкідниками сільськогосподарських культур.
М.А. Теленга багато часу приділяв педагогічній роботі. В Ленінграді на
Вищих курсах прикладної зоології і фітопатології він читав курс систематики
паразитичних комах і біометоду. В 1944–1948 рр. за сумісництвом працював
завідувачем кафедри захисту рослин Білоцерківського сільськогосподарського
інституту. Лекції його завжди слухались з великим інтересом.
Автор понад 130 фундаментальних наукових праць, із яких 4 монографії з
біологічного методу боротьби, а також 3 томи «Фауна СССР» по Braconidae
(описи понад 200 нових для науки видів). Підтримував живий зв'язок із
зарубіжними вченими й мав широкі контакти з ученими Радянського Союзу.
Користувався широкою популярністю як один із провідних спеціалістів із питань
біологічного методу боротьби. Очолював Комісію по біометоду при ВАСГНІЛ,
будучи куратором цієї проблеми в СРСР.
Підготував понад 20 кандидатів наук, які достойно продовжили справу
свого вчителя. Помер М.А. Теленга 26 грудня 1966 року в Києві. Похований на
Байковому цвинтарі.
Інформацію отримано з Інституту захисту рослин НААН.
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130 років від дня народження
БОБКА Євгена Васильовича (1890–1959)
Вчений у галузі агрохімії та фізіології рослин,
доктор сільськогосподарських
Народився 12 травня 1890 р. у с. Бабичі на
Волині в сім’ї українського селянина-середняка.
Після закінчення класичної гімназії (м. Острог
Волинської губернії) з 1907 до 1912 р. навчався на
природничому відділенні фізико-математичного
факультету Університету Святого Володимира (нині
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Отримав спеціальність «хімія». У 1912 р.
вступає
на
сільськогосподарське
відділення
Московського
сільськогосподарського інституту (нині – Російський державний аграрний
університет МСГА ім. К.А. Тимірязєва). З 1915 р. працює на кафедрі приватного
землеробства, готуючи себе до професорського звання. Протягом 1918–1924 р. –
викладач цієї ж кафедри. У 1924 р. обраний професором по кафедрі агрономічної
хімії Харківського сільськогосподарського інституту ім. Х.Г. Раковського (нині
– Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва). Потім, у
1925–1929 рр., – професор по кафедрі приватного землеробства Сибірського
сільськогосподарського інституту (м. Омськ). У 1928 р. відряджений на чотири
місяці до Німеччини, де ознайомився з постановкою науково-дослідної та
навчальної роботи в галузі агрохімії. У 1929 р., після повернення до Москви, стає
заступником завідувача відділу Центрального науково-дослідного інституту
цукрової промисловості та зосереджується на наукових питаннях взаємодії
агрохімії та ґрунтознавства.
У 1931 р. перейшов на роботу до новоствореного рішенням НКЗ СРСР
Всесоюзного НДІ добрив, агротехніки і агроґрунтознавства на посаду
заступника завідувача лабораторії мінеральних добрив і водночас керівника
розділу мікродобрив та члена Вченої ради. У 1934 р. одержав науковий ступінь
доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю «агрохімія» без захисту
дисертації. У цій установі працював до 1949 р. Крім того, протягом 1941–1946 рр.
завідував лабораторією мінерального живлення Інституту фізіології рослин АН
СРСР. Після звільнення із ВІУА з 1949 по 1951 р. працював референтом в
Інституті наукової і технічної інформації АН СРСР.
Творча спадщина Є.В. Бобка налічує близько 150 наукових праць. Серед
них особливої уваги заслуговують праці з хімічної переробки фосфатів,
дослідження з питань утворення соди в ґрунті, про механізм поглинання ґрунтом
основ, факторів, які зумовлюють реакцію ґрунтів. Розробив метод стерильних
культур вищих рослин і дослідив доступність рослинами ґрунтових фосфатів на
основі методу так званих кривих розчинності, а також родючість сибірських
ґрунтів, зокрема солонців, хімічний склад сибірських кормів, вміст кумарину в
доннику.
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У 1935 р. висунутий до складу перших академіків ВАСГНІЛ, але не був
обраний.
Помер у березні 1959 р. Похований у Москві.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 40–43.

120 років від дня народження
КУЧУМОВА Петра Васильовича (1900–1961)
Вчений – селекціонер,
доктор сільськогосподарських наук
Народився 17 травня 1900 р. у м. Ярославлі.
Середню освіту здобув у гімназії, яку закінчив у
1918 р. До мобілізації восени 1919 р. до Червоної
Армії працював секретарем. В армії, як нездатний до
стройової служби через зір, до 1921 р. працює на
адміністративно-виробничих посадах.
Восени цього ж року вступає до Харківського
сільськогосподарського інституту, який закінчив у
1925 р. За фахом агроном-організатор.Впродовж трьох років займає посади
районного агронома Дніпропетровської і колишньої Сталінської областей. Петра
Васильовича зацікавила робота насінника і він вступає до Маріупольського
насінницького союзу і займає посаду старшого агронома (1928–1930). У 1931 р.
працює завідувачем сортовідділу Наркомзему УРСР м. Маріуполя. Після його
ліквідації переходить працювати на Харківську селекційну станцію, щоб
залишитися тут назавжди. Впродовж 1931–1941 рр. займає посади молодшого і
старшого наукового співробітника. Починаючи з 1932 р. його діяльність
пов’язана з селекцією ярої пшениці на станції, де він очолив групу селекції ярої
пшениці. Цю посаду обіймав до 1955 р.
У 1938 р. Петро Васильович захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня
кандидата
сільськогосподарських
наук
при
Московській
сільськогосподарській академії ім. К.А. Тімірязєва. Починаючи з 1946 р.,
одночасно з роботою на станції, займає посаду завідувача лабораторії селекції
Інституту генетики і селекції Академії наук УРСР.
У 1954 р. у ВІРі (м. Ленінград) захистив докторську дисертацію на тему
«Селекція ярої пшениці для лівобережної України».
Створені П.В. Кучумовим сорти ярої пшениці мали широкий попит у
трудівників села. Сорт твердої пшениці Народна був районований у 24 областях
СРСР, і його площа досягла 0,9 млн. га; сорт м’якої пшениці Вітчизняна
(Отечественная) був районований у чотирьох областях і вирощувався на площі
300 тис. га. Видатним досягненням світової селекційної практики є створення
сорту ярої твердої пшениці Харківська 46, яка була районована у 1957 р. У
1969 р. його посівна площа досягла 4,6 млн. га або 97% посівної площі твердої
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пшениці в СРСР. Донині у посушливих районах Росії сорт Харківський 46 є
кращим з таких ознак, як урожайність та якість зерна.
П.В. Кучумов, крім створення сортів, розробив ряд теоретичних питань
селекції ярої пшениці за добором пар для схрещування, спрямованим створенням
гібридів. Ним надруковано більше 60 наукових праць з питань селекції і
насінництва ярої пшениці. Однією з найбільш фундаментальних є «Общая
селекция и семеноводство полевых культур» за редакцією В.Я. Юр’єва, де
П.В. Кучумов був одним з основних співавторів. Цей навчальний посібник
видавався тричі. П.В. Кучумов був не тільки талановитим селекціонером, він
також брав участь у підготовці наукових кадрів і агрономів-насінників.
Помер П.В. Кучумов 28 грудня 1961 р. За розробку методики міжвидової
гібридизації і створення таких сортів ярої пшениці як Народна і Харківська 46, в
1968 р. Петру Васильовичу Кучумову посмертно присуджена Премія
ім. академіка В.Я. Юр’єва АН УРСР.
Інформацію отримано з Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН.

ЧЕРВЕНЬ
80 років від дня народження
ЧЕРНОВОЇ Любові Михайлівни (1940–2013)
Вчена у галузі аграрної економіки,
кандидат економічних наук
Народилася 3 червня 1940 р. в м. Верхньому
Луганської області в сім’ї службовця.
Після закінчення середньої школи навчалася в
Українській ордена Трудового Червоного Прапора
сільськогосподарській академії на факультеті
агрохімії і грунтознавства ( 1960–1965).
По закінченні середньої школи навчалася в
Українській ордена Трудового Червоного Прапора
сільськогосподарській академії на факультеті агрохімії і ґрунтознавства (1960–
1965).
За направленням впродовж двох років працювала інженером у Науководослідному і проектно-розвідувальному інституті «Середазгіпроводхлопок» (м.
Ташкент, Узбецька РСР), а згодом – молодшим науковим співробітником
Латвійського науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації (м. Єлгава,
Латвійська РСР) (1966–1968).
У 1968–1971 рр. вона навчалася в аспірантурі на кафедрі агрохімії
Української сільськогосподарської академії, після чого виконала і успішно
захистила дисертацію «Ефективність використання добрив під цукрові буряки»,
здобувши науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук (1971).
Як досвідчений науковець, спочатку обіймала посаду старшого наукового
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співробітника Українського республіканського центру метрології і
стандартизації (1972–1973 рр.), а пізніше -–молодшого наукового співробітника
Інституту фізіології рослин АН УРСР (1973–1978).
Перейшовши в УкрНДІ економіки і організації сільського господарства,
спочатку працювала молодшим науковим співробітником відділу економічних
проблем використання землі (1978–1981 рр.), а потім – старшим науковим
співробітником цього ж відділу (1981–1999 рр.).
Вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю
економіка, планування і організація управління сільським господарствам
присвоєно у липні 1989 р.
Під час роботи в інституті займалася питаннями економічного
обгрунтування потреби землеробства у мінеральних добривах, досконаліших
грунтозахисних систем землеробства, еколого-економічної ефективності
використання мінеральних добрив, охорони ґрунтів у зв’язку з хімізацією
землеробства, а також проблемою економічного стимулювання власників землі
та землекористувачів за раціональне використання та охорону земель.
Вченим опубліковано понад 60 наукових праць.
За довголітню продуктивну працю Любов Михайлівну нагороджено
медалями «В память 1500-летия Киева» (1983 р.), «Ветеран праці»(1989).
Померла 24 липня 2013 р.
Інформацію отримано з ННЦ «Інститут аграрної економіки».

135 років від дня народження
МУРАВЙОВА Володимира Павловича (1885–1963)
Вчений-фітопатолог, кандидат
сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Народився 3 (15) червня 1885 р. в м. Херсон.
В 1910 р. закінчив відділ природничих наук
фізико-математичного
факультету
Київського
університету, отримавши спеціальність «ботанікфітопатолог». У 1910–1920 рр. – викладач в
Уманському сільськогосподарському училищі, за
виключенням періоду з жовтня 1914 по грудень
1917 рр., коли був мобілізований в діючу армію під час першої світової війни.
В 1921–1924 рр. проводив фітопатологічні дослідження на Удицькій
дослідній селекційній станції (Вінницька область), яка була підвідомчою
Головцукру. 1924–1946 рр. – завідувач лабораторій фітопатології Миронівської
селекційно-дослідної станції та Всесоюзного науково-дослідного інституту
цукрових буряків (з 1929 р.). Знаходячись під час Великої Вітчизняної війни в
евакуації в Киргизії, продовжував роботу як співробітник ВНІЦ.
Впродовж 1946–1956 рр. трудова та наукова діяльність В.П. Муравйова
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була пов’язана з Інститутом ентомології і фітопатології АН УРСР (нині –
Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України):
завідувач лабораторії фітопатології, а 1950–1953 рр. – директор.
В 1938 р. отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук
та звання професора, а в 1951 р. обраний членом-кореспондентом Академії наук
Української РСР. В.П. Муравйов вивчав найбільш шкідливі хвороби буряків
цукрових (кагатна гниль, церкоспороз, пероноспороз, ризоктоніоз, борошниста
роса, мозаїки листя тощо) й інших культур бурякової сівозміни. Ним розроблено
ефективні для практики сільськогосподарського виробництва заходи захисту
буряків цукрових від хвороб – це агротехнічні методи, протруювання насіння,
застосування хімічних засобів для обробки рослин під час вегетації, створення й
використання стійких сортів, дотримання оптимальних режимів зберігання
коренеплодів у полі й на цукрових заводах. В результаті проведених робіт було
створено високопродуктивні сорти буряків цукрових, стійкі до багатьох із
вищеназваних хвороб, а також пшениці – до іржі, вівса – до сажки й іржі, проса –
до сажки та інші. Обґрунтовано необхідність застосування інфекційного фону, а
також штучного зараження рослин патогенними грибами при селекції сортів
буряків цукрових, пшениці на стійкість до хвороб. Протягом 15 років читав курс
фітопатології в Маслівському сільськогосподарському інституті та Київському
державному університеті. Тісний зв’язок підтримував з агрономами господарств,
цукрових заводів. В.П. Муравйов є автором понад 100 публікацій. Співавтор
капітальної праці «Свекловодство», третій том якої (1953) присвячений хворобам
цукрових буряків. Його книги «Болезни и аномалии сахарной свеклы» (1929),
«Защита сахарной свеклы от кагатной гнили» (1947) та «Система мероприятий по
защите от болезней сахарной свеклы» (в співавторстві, 1959) можуть слугувати
цінними практичними посібниками для агрономів-буряківників. Підготував
багатьох учених-фітопатологів, зокрема 12 кандидатів наук.
Помер В.П. Муравйов 23 травня 1963 року.
Інформацію отримано з Інституту захисту рослин НААН

80 років від дня народження
ГОРІНА Миколи Олександровича (1940–2019)
Учений у галузі ґрунтознавства,
доктор біологічних наук, професор
Народився 8 червня 1940 р. у с. Гусинка
Куп’янського району Харківської області в сім’ї
сільських учителів. Із 1957 до 1962 рр. навчався на
факультеті агрохімії та ґрунтознавства Харківського
сільськогосподарського інституту за спеціальністю
«агрохімік-ґрунтознавець», який закінчив із відзнакою.
Його
перша
публікація
«Влияние
сельскохозяйственной культуры на изменение
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эффективного плодородия мощного чернозема» (1962) стала підсумком
дворічних пошукових робіт у студентському науковому товаристві під
керівництвом завідувача кафедри ґрунтознавства, ректора інституту професора
О.М. Грінченка.
Згодом Микола Олександрович працював за направленням завідувачем
Володимир-Волинської агрохімлабораторії (1962–1965). За зразкову організацію
роботи лабораторії та проведення польових дослідів з добривами в колгоспах і
радгоспах отримав Подяку від Міністра сільського господарства СРСР.
У 1965 р. вступив до аспірантури при кафедрі ґрунтознавства ХСГІ.
Реалізація програми досліджень за темою дисертації здійснювалася на
стаціонарах у заплавах річок Оржиці (на Полтавщині) та Прип’яті (Ратнівський
стаціонар). У 1970 р. учений захистив кандидатську дисертацію на тему «Зміни
спрямованості ґрунтогенезу в засолених торф’яниках Лівобережного
Середнього Придніпров’я при їх окультурюванні».
У 1968–1980 рр. М.О. Горін брав участь у роботі навчально-дослідних
експедицій кафедри ґрунтознавства на території України, Росії, Молдови,
Кавказу і Закавказзя. Він започаткував ноосферно орієнтовані експерименти на
стаціонарній ділянці в заплаві найбільшої річки Слобожанщини – Сіверського
Дінця. Результати роботи експедицій проаналізовано та оприлюднено в наукових
публікаціях (понад 200), зокрема в підручниках і навчально-методичних
розробках (понад 40). За результатами особисто проведених у період 1970–
2001 рр. досліджень у 2002 р. Микола Олександрович захистив дисертацію на
тему «Заплавне ґрунтотворення Полісся та Лісостепу України (еволюція,
біогеохімія, окультурювання)». Вища атестаційна комісія України присвоїла
йому звання доктора біологічних наук.
У 1968–1970 рр. розпочалась і його викладацька робота. Професор
М.О. Горін читав курси «Екологічне ґрунтознавство», «Рекультивація земель»,
«Методологія ґрунтово-екологічних досліджень», «Моніторинг ґрунтів»,
«Управління ґрунтовими режимами» та ін.
Обраний член-кореспондентом Міжнародної академії наук екології і
безпеки життєдіяльності (МАНЕБ) у секції «Екологія». Член правління
Харківського відділення Українського товариства охорони природи, член
редколегії наукового збірника «Вісник Харківського НАУ».
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.
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120 років від дня народження
АРТЮХА Олександра Степановича (1900–1966)
Вчений у галузі кормовиробництва та технології
кормів, кандидат сільськогосподарських наук,
професор
Народився 23 червня 1900 р. у с. Ряшки
Прилуцького повіту Полтавської губернії (нині
Прилуцький р-он Полтавської обл.). Після закінчення
сільської школи вчився у Прилуцькій гімназії за
державний кошт, як здібний гімназист одержував
царську стипендію.
О.С. Артюх закінчив Київський сільськогосподарський інститут. У цьому
вищому навчальному закладі, а також у Білоцерківському та Уманському
сільськогосподарських інститутах читав лекції з питань агрохімії, землеробства
і рослинництва, мав вчене звання професора.
У 1937 р. по дорозі з Умані до Білої Церкви був заарештований. Хоча
сфабриковані обвинувачення Олександр Степанович так і не визнав, однак був
засуджений на 10 років і засланий у Карело-Фінську автономну область, де разом
зі своїм грузинським товаришем по нещастю різав ліс. Згодом був переведений
у канцелярію колонії, оскільки добре знався на фотографуванні та надзвичайно
красиво писав.
Тяжкі випробування не зломили волю цього чоловіка. З 1956 р., після
реабілітації та відновлення прав він працював завідувачем хімічної лабораторії
Київської дослідної станції тваринництва «Терезине» до раптової смерті у
1966 році.
Професор, кандидат сільськогосподарських наук О.С. Артюх зробив
суттєвий внесок у становлення комплексних зоохімічних досліджень в Україні.
Він приділяв багато уваги вивченню хімічного складу кормів та їхньої якості
залежно від способів виробництва, зберігання і використання. У науковому
доробку вченого особливе місце посіли питання дослідження хімічного складу
силосу при різних технологіях його заготівлі та якості сільськогосподарської
продукції.
Великою заслугою Олександра Степановича було те, що всі співробітники
лабораторії та його учні досконало володіли методиками зоохімічного аналізу.
Одружився О.С. Артюх на поселенні з молодим лікарем високої
кваліфікації В.І. Ленською, яка також тривалий час працювала в «Терезине».
Помер Олександр Степанович Артюх 21 січня 1966 р., похований в
с. Терезине Білоцерківського району Київської області.
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця
НААН.

63

245 років від дня народження
ПРОКОПОВИЧА Петра Івановича (1775–1850)
Вчений у галузі бджільництва
Народився 29 червня (12 липня) 1775 р. в
с. Митченки Конотопського повіту Чернігівської
губернії. Протягом 1786–1794 рр. навчався в
богословському класі Києво-Могилянської академії,
після закінчення якої відмовився від служби
священика, мріючи продовжити навчання у
Московському університеті з метою вивчення
природничих наук. За наполяганням батька розпочав
військову кар’єру.
Займатися бджільництвом почав у 25-річному віці (з 1800 р.) на власному
хуторі неподалік від села. У 1827 р. на основі власних ґрунтовних багаторічних
досліджень опублікував свої перші статті – «Про бджільництво» та «Про
гнилець» у «Земледельческом журнале». Обраний 1 (14).03.1827 р. членомкореспондентом Московського товариства сільського господарства, у 1829 р. –
дійсним членом і нагороджений срібною медаллю цього товариства, у 1831 р. –
дійсним членом Імператорського Вільного економічного товариства. За великі
заслуги в розвитку галузі бджільництва отримав золоту медаль Московського
товариства сільського господарства та золоту медаль Імператорського Вільного
економічного товариства (1832). Був видатним ученим-практиком, пасіка якого
на той час не мала собі рівних за весь період розвитку галузі, в 1848 р.
нагороджений орденом Св. Володимира ІV -го ступеня.
Увійшов в історію науки насамперед як дослідник, що зробив епохальне
відкриття, яке стало водорозділом між «диким» і раціональним, або науковим,
бджільництвом. У 1814 р. сконструював втулковий вулик із рухомими рамками,
що дало можливість вперше в історії галузі доглядати за бджолами, не знищуючи
комах та їхній приплід, як це було раніше.
Був одним із перших дослідників, хто започаткував спеціальне вивчення
медоносних рослин, причому почав вивчати кормову базу для бджіл, коли її ще
було вдосталь, а саме: медозбору від погодних умов, від місцерозташування
пасіки і навіть від руху планет. Дослідник першим у великих масштабах
започаткував висівання медоносних рослин поблизу своїх пасік. Для проведення
дослідів отримував насіння медоносів із різних міст та з-за кордону,
розмножував і постачав іншим пасічникам.
Ученому вдалося винайти і широко впровадити у практику ефективний і
надійний спосіб зимівлі бджолиних сімей – в опалюваних омшаниках.
П.І. Прокопович був першим дослідником в історії світового бджільництва, хто
вивчив і описав різновиди бджолиних маток. Він виділив 5 їх видів, що дало
можливість фахівцям не тільки позитивно впливати на протікання життя
бджолиної сім’ї, а й значно підвищувати її медоносність.
У 1828 р. з дозволу Міністерства внутрішніх справ, яке на той час
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опікувалося веденням сільського господарства в країні, та за підтримки
Московського товариства сільського господарства заснував першу в Російській
імперії і Східній Європі школу бджільництва, яка впродовж 52 років (23 – за
життя її фундатора) успішно готувала фахівців бджільницької галузі. Школа
функціонувала в маєтку П.І. Прокоповича у с. Митченки Чернігівської губернії,
а в 1830 р. її було переведено в с. Пальчики.
Помер П.І. Прокопович у березні 1850 р. в с. Пальчики Конотопського
повіту Чернігівської губернії.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 422–425.

ЛИПЕНЬ
70 років від дня народження
СИДОРЧУКА Олександра Васильовича (1950–2017)
Вчений у галузі агроінженерії,
доктор технічних наук, професор, академік НААН
Народився 1 липня 1950 р. в с. Дерно
Ківерцівського району Волинської області в сільській
родині. Навчався в Дідичівській восьмирічній та
Олицькій середній школах. З 1967 до 1972 року –
студент
факультету
механізації
сільського
господарства Львівського сільськогосподарського
інституту.
Після закінчення у 1972 р. навчання, розпочав
трудову діяльність за фахом у Кам’янко-Бузькому СПТУ. У 1973–1974 рр.
служив в Армії. У 1974 р. розпочав роботу в Львівському
сільськогосподарському інституті. Упродовж 1974–1979 рр. обіймав посади
старшого лаборанта, асистента та завідувача лабораторії надійності та
довговічності сільськогосподарської техніки кафедри ремонту машин. З 1979 до
1982 р. навчався в цільовій аспірантурі кафедри ремонту машин Білоруського
інституту механізації сільського господарства. У 1983 р. захистив дисертацію
«Удосконалення агрегатного методу ремонту автомобілів» на здобуття
наукового ступеня кандидата технічних наук. Вчене звання доцента отримав у
1986 році.
З 1989 до 1992 р. навчався в цільовій докторантурі кафедри організації та
економіки
технічного
сервісу
Московського
інституту
інженерів
сільськогосподарського виробництва. У 1996 р. захистив дисертацію «Наукові
основи вдосконалення технологічних структур ремонту мобільної техніки
рільництва» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. З 2000 до
2006 р. обіймав посаду завідувача заснованої ним кафедри «Управління
проектами та безпеки виробництва в АПК» Львівського державного аграрного
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університету. Вчене звання професора за цією кафедрою отримав у 2002 році.
З 2006 р. призначений виконуючим обов’язки академіка-секретаря
Відділення механізації та електрифікації Української академії аграрних наук, а з
квітня 2007 р. призначений на посаду заступника директора з наукової роботи
Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства».
Наукова діяльність О.В. Сидорчука пов’язана з виконанням системних
досліджень із проблем агроінженерії. Зокрема ним обґрунтована чинникова
модель показників ефективності технологічних систем аграрного виробництва, а
також розроблені науково-методичні засади її розкриття на основі методології
системотехніки та статистичного імітаційного моделювання, якими
започатковано новий науковий напрям – системно-проектні основи
моделювання, прогнозування показників ефективності, проектування та
управління функціонуванням і розвитком машинно-технологічних комплексів
технологічних систем аграрного виробництва.
Розроблені О.В. Сидорчуком науково-методичні засади статистичного
імітаційного моделювання агроінженерних технологічних систем лягли в основу
обґрунтування технологічної потреби сільгосптоваровиробників у машинах,
адаптування (визначення раціональних значень) параметрів машин і машинних
агрегатів до характеристик природно-виробничих та організаційнотехнологічних умов їх використання, а також визначення раціональної
конфігурації технологічно інтегрованих систем кооперованого виробництва
сільськогосподарської продукції.
О.В. Сидорчук є фундатором наукової школи із зазначеного напряму
досліджень. Під безпосереднім його керівництвом захистилися 18 кандидатів та
3 доктори технічних наук.
За результатами досліджень опублікувано 15 монографій, 3 брошури,
10 навчальних посібників, 460 наукових статей та тез доповідей, 14 депонованих
наукових праць, 30 науково-методичних та 65 навчально-методичних розробок.
Є автором 15 патентів на винаходи та корисні моделі. Загалом опублікував 612
наукових праць.
У наукові розробки О.В. Сидорчука знайшли застосування на
підприємствах ВАТ «Львівагрореммашпостач» (м. Львів), ВАТ «Бродівський
завод сухого знежиреного молока» (м. Броди, Львівська обл.), ДП «МТС-Рівне»
(м. Рівне), ТзОВ ВТП «Агропереробка» (м. Рівне), ТОВ «Заповіт новий»
(Турійський р-н, Волинська обл), ТзОВ «Агролан» (смт. Куликів, Львівська обл.)
ПП «Агроекологія» (Полтавська обл.), ДП ДГ «Оленівське» (Київська обл.) та
«Тучинське» (Рівненська обл.), а також у пожежних частинах Головного
управління ДСНС у Львівській області. Ці розробки забезпечують узгодження
характеристик виробничих планів підприємств і установ із параметрами
машино-технологічного їх оснащення. О.В. Сидорчук керував та брав
безпосередню участь у розробці нової техніки для молочного тваринництва
(ВАТ «Брацлав»), кормовиробництва (ТОВ НВП «Білоцерківмаз») та ремонту
тракторів (ТОВ «Укравто-запчастина»).
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О.В. Сидорчук був членом експертної ради атестаційної комісії
МОН України, членом комісії Моторизації та енергетики рільництва відділення
Польської академії наук у м. Люблін, спеціалізованої вченої ради із захисту
дисертацій, входив до складу редакційних колегій семи збірників наукових
праць, зокрема, двох іноземних.
За плідну наукову та педагогічну працю О.В. Сидорчук удостоєний
нагородами: «Відмінник аграрної освіти та науки», «Знак пошани», Почесна
грамота НААН, Почесна грамота Верховної Ради України, Грамота Міністерства
сільського господарства України та Почесними грамотами Львівської та
Київської ОДА.
Помер О.В. Сидорчук 26 грудня 2017 р., похований у м. Дубляни
Львівської області.
Інформацію отримано з ННЦ «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства».
115 років від дня народження
ОРАТОВСЬКОГО Михайла Тимофійовича (1905–1966)
Вчений-селекціонер, кандидат
сільськогосподарських наук, лауреат державної
премії України в галузі науки і техніки
Народився 4 липня 1905 р. в с. Дубова нині
Уманського району Черкаської області.
У
1927
р.
закінчив
Уманський
сільськогосподарський інститут (нині Уманський
національний аграрний університет садівництва,
м. Умань).
У 1933 р. закінчив аспірантуру Київської
сільськогосподарської академії (нині Національний університет біоресурсів і
природокористування України, м. Київ).
З 14.01.1933 р. – науковий співробітник, завідувач відділу селекції
Мелітопольської дослідної станції садівництва (м. Мелітополь).
У 1938 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Продуктивність
сортів черешні у зв'язку з запиленням».
М.Т. Оратовський – перший кандидат наук у Мелітопольській дослідній
станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка. Він понад 20 років очолював відділ
селекції. За 33 роки дослідницької діяльності створив гібридний фонд з 19 тисяч
рослин, виділив і передав в державне випробування 52 сорти черешні та 2 –
вишні.
Є автором та співавтором 38 сортів, в тому числі 33 – черешні, 4 – абрикоса,
1 – вишні, з яких за його життя районовано п’ять ранніх сортів черешні
(Скороспілка, Валерій Чкалов, Присадибна, Дніпровка (1954), Запорізька (1962)
та один – вишні (Мелітопольська десертна (1954).
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Пізніше його учні передали до державного сортовипробування ще
48 сортів черешні, багато з яких прославили Мелітопольщину не тільки в
Україні, а й за її межами. Зокрема, це такі сорти, як Мелітопольська чорна,
Крупноплідна, Анонс, Талісман, Дачниця та ін., що є гордістю Запорізького
краю.
У процесі роботи М.Т. Оратовський вирішував методичні питання
створення сортів раннього строку достигання; досліджував вплив багаторазового
запилення на життєздатність насіння; вплив різновікового пилку на зав'язування
плодів; вплив ґрунтових умов на формування якостей плодів; прискорення
селекційного процесу тощо.
Автор понад 50 наукових праць, в тому числі 4 монографій.
За успіхи в селекційній роботі та пропагування наукових знань
нагороджений орденом «Знак Пошани», медалями і дипломами ВДНГ СРСР та
України, а його сортам черешні Присадибна та Червнева рання присуджено
золоті медалі на Міжнародній виставці плодів у м. Ерфурті (1961).
У 1992 р. посмертно М.Т. Оратовському присуджено Державну премію
України в галузі науки і техніки.
У 2016 р., після прийняття в Україні закону про декомунізацію, в
Мелітополі вулиця і провулок Калініна були перейменовані у вулицю Михайла
Оратовського. У музеї дослідної станції є стенд присвячений його діяльності, до
якого проводяться екскурсії для школярів та студентів.
Помер 4 лютого 1966 р., похований у м. Мелітополь Запорізької області.
Інформацію отримано з інституту садівництва НААН (Мелітопольської дослідної
станції садівництва ІС НААН).

155 років від дня народження
БИЧИХІНА Панаса Олексійовича (1865–1933)
Вчений у галузі ґрунтознавства
Народився 5 (18) липня 1865 р. в м. Бердянськ
Таврійської губернії (нині – Запорізька область) у
родині священика. Закінчив місцеву класичну
гімназію. Протягом 1885–1890 рр. – студент
природничого відділення фізико-математичного
факультету
Імператорського
Новоросійського
університету (нині – Одеський національний
університет ім. І.І. Мечникова). У студентські роки
під керівництвом професора П.Ф. Баракова проводив
дослідження з питань захисту лісових насаджень, їхнього впливу на клімат, ґрунт
та його родючість. Результати їх друкує в 1893 р. у двох 80-сторінкових
брошурах «Про вплив вітрів на ґрунт» в Одесі та Санкт-Петербурзі. Цікавиться
науковими проблемами органічної хімії та під керівництвом приват-доцента вузу
Н.Д. Зелінського. У 1889 р. вперше синтезує дві стереоїзомірні двохосновні
кислоти.
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У 1890 р. обирається позаштатним лаборантом агрономічної лабораторії
Новоросійського університету. Упродовж 1892–1893 рр. читав лекції з основ
ґрунтознавства та раціонального обробітку ґрунту при Одеській школі
садівництва. У 1892–1894 рр. – стипендіат з підготовки до професорського
звання, а з 1893 р. – обирається членом Імператорського товариства сільського
господарства Півдня Росії. Протягом 1897–1915 рр. – його секретар. Нетривалий
час – очолює його. З 1896 р. і впродовж двадцяти років редактор друкованого
органу Товариства – «Записки Товариства сільського господарства Півдня
Росії».
У зв’язку з черговою реальною загрозою арешту прийняв у 1894 р.
пропозицію князя П.П. Трубецького і став одним з організаторів і наукових
консультантів Плотянської дослідної станції в його маєтку в Подільській
губернії (нині – Республіка Молдова). Протягом 1902–1914 рр., а за іншими
даними – до 1918 р., завідував станцією. Під його науковим керівництвом було
досліджено значення багаторічних бобових і польових культур, вперше
проведено спостереження над люцерноутомленням і встановлено його причину.
Головним здобутком ученого цього періоду стали дослідження проблем
недостатнього забезпечення фосфатом чорноземів і причин іммобілізації
фосфору на плотянських ґрунтах.
Після складання магістерського іспиту в 1900 р. читав лекції на
природничому відділенні фізико-математичного факультету Новоросійського
університету. Після захисту магістерської дисертації з 24 січня 1901 р. до 1917 р.
спочатку приват-доцент, а потім професор вузу. Читав курси «Прикладне
ґрунтознавство», викладав загальне та часткове землеробство, рослинництво, вів
практичні заняття в агрономічній лабораторії. Вивчав родючість ґрунтів регіону,
процеси вітрової ерозії, залежність ґрунтового профілю від висоти місцевості.
Протягом 1912–1913 рр. на курсах агрономів, організованих Товариством
сільського господарства Півдня Росії, читав курс лекцій про прийоми
інтенсифікації польової культури в посушливій зоні півдня Росії. У 1917 р.
призначений директором Одеської сільськогосподарської дослідної станції.
Після створення в Одесі сільськогосподарського інституту в 1918 р.
спочатку викладач, а з 15 березня 1924 р. до кінця життя – професор кафедри
загального і часткового землеробства. Крім того, у 1924–1926 рр. – декан
факультету організації господарства вузу. Розробив спеціальний курс «Степове
рільництво».
Помер 13 жовтня 1933 р. Похований в Одесі.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 36–40.
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80 років від дня народження
САВРАНА Валерія Пантелійовича (1940–2009)
Вчений у галузі технології та механізації
тваринництва, доктор наук
Народився 26 липня 1940 р. у м. Ундур-Хан
Монгольської Народної Республіки.
Закінчив
Самаркандський
сільськогосподарський інституту 1963 р. Майже 50
років присвятив науці (2009 р.). З 1966 по 2009 рр.
пройшов
шлях
від
аспіранта
до
доктора
сільськогосподарських наук. Прилюдний захист
кандидатської дисертації на тему «Вивчення деяких
питань технології доїння корів на у та установках «Ялинка» відбувся у Науководослідному інституті тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР (нині Інститут
тваринництва НААН) у 1969 р. та докторської – «Зоотехнічні основи
удосконалення технології та автоматизації доїння корів на фермах промислового
типу» в Українській сільськогосподарській академії у 1991 р.
В.П. Савран займався розробкою технологій утримання та машинного
доїння корів на фермах і комплексах, створив засоби автоматизації доїння та
запуску корів для автоматизованої системи управління технологічним процесом
на молочних фермах.
Вченим розроблено зоотехнічні параметри для створення засобів
автоматизації управління процесом машинного доїння корів на автоматизованих
установках «Тандем» УДА-8А, «Ялинка» УДА-16А, «Карусель» УДА-100А з
використанням маніпулятора УОВ-Ф-І та МД-Ф-І на базі електронних елементів
та мікропроцесорної техніки.
В.П. Савран є знаним фахівцем з технології виробництва молока на
промисловій основі в Україні. Авторські розробки з технології утримання та
машинного доїння корів знайшли широке застосування у господарствах
Харківської, Донецької, Київської областей, Глушківського району Курської
області, Кіровського та Георгієвського районів Ставропольського краю.
Вченими опубліковано близько 200 наукових робіт. Серед вагомих
наукових праць: «Технологія виробництва молока на промисловій основі»
(1983), «Індустріалізація виробництва продуктів тваринництва» (1984),
«Технологія і техніка машинного доїння» (1984), «Операційні технології
виробництва молока» (1988), «Технологія машинного доїння новотільних корів
у доїльних залах» (1988), «Методичні рекомендації з експлуатації соскових
доїльних апаратів з урахуванням їх фізико-механічних властивостей» (1988),
«Методичні рекомендації з експлуатації соскових панчіх доїльних апаратів з
урахуванням їх фізико-механічних властивостей» (1988) та авторські свідоцтва
та патенти.
Нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР,
Грамотою Державного агропромислового комітету УРСР.
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Пішов з життя 25 вересня 2009 р. Похований на Кулиничівському цвинтарі
м. Харкова.
Інформацію отримано з Інституту тваринництва НААН.

120 років від дня народження
БАКУЛІНА Івана Івановича (1900–1942)
Вчений у галузі природничих наук
Народився 29 липня 1900 р. у селянській родині.
У 1913 р. закінчив Михайлівське двокласне церковноприходське
училище.
Продовжив
освіту
в
Новочеркаському вчительському інституті, екстерном
склав іспити на звання народного вчителя і був
направлений до Грабовського народного училища. У
1922 р. переведений до м. Дебальцеве завідувачем
управління професійної освіти повітового відділу
народної освіти, потім
став завідувачем створеної ним сільськогосподарської школи в с. Зайцеве
Петровсько-Горлівського району Харківської області. У 1924 р. цю школу
об’єднали з Будинком безпритульних робітників, а призначили директором Івана
Івановича.
У 1931 р. Іван Бакулін екстерном успішно склав іспити з курсу фізикоматематичного факультету Харківського інституту соціального виховання. У
1933 р. у Науково-дослідному інституті соціалістичного сільського господарства
його затверджено в ученому званні доцента, у 1934 р. призначено викладачем
математики Харківського сільськогосподарського інституту. У 1935/1936 н. р.
Іван Іванович очолював кафедру математики, був завідувачем навчальної
частини заочного факультету.
У 1939 р. І.І. Бакуліна обрано депутатом Харківської міської ради. У
лютому 1941 р. за заслуги в галузі підготовки висококваліфікованих кадрів його
нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради України. Учений працював над
докторською дисертацією, але йому не вдалося здійснити свої плани – почалася
Друга світова війна. Одним із перших він подав заяву про відправлення його
добровольцем на фронт, однак військовий комісаріат дав йому відповідальне
завдання: очолити Харківську підпільну організацію.
Харківська обласна підпільна організація під керівництвом І.І. Бакуліна
займалася дезорганізацією німецького тилу та пропагандою серед населення
окупованої фашистами Харківщини. Улітку 1942 р. під час облави його схопили
гестапівці. В’язня жорстоко катували. Підпільники намагалися влаштувати йому
втечу, але було вже пізно – знесилений і виснажений, 25 вересня 1942 р. Іван
Іванович помер.
Керівник харківського підпілля І.І. Бакулін навічно залишився в історії
Другої світової війни. Його нагороджено орденом Леніна і медаллю
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«Партизанові Вітчизняної війни» І ступеня. У дні святкування 20-річчя Перемоги
над фашизмом йому присвоєно звання Героя Радянського Союзу (посмертно).
На будинку по вул. Алчевських установлено меморіальну дошку; ім’ям Героя
Радянського Союзу І.І. Бакуліна названо одну з вулиць Харкова, лекційну
аудиторію в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

СЕРПЕНЬ
145 років від дня народження
ШИТТА Петра Генріховича (1875–1950)
Вчений у галузі садівництва, професор, заслужений
діяч науки РСФСР
Народився 1 серпня 1875 р. в с. Кетриш
(тодішня Бессарабія, нині Молдова).
У 1893 р. закінчив Пензенське училище
садівництва, з 1899 р. – викладач в училищі
садівництва м. Одеса, з 1908 р. – викладач у
Богородицькому сільськогосподарському училищі,
згодом завідує помологічним садом Варшавського
університету.
У 1908 р. закінчив Новоросійський університет (нині Одеський
національний університет імені І.І. Мечникова), після чого тривалий час
працював у садівничих господарствах Поділля, Криму, Курської і Воронезької
губерній.
З 1911 р. викладає плодівництво в Уманському училищі садівництва й
землеробства (тепер Уманський національний університет садівництва), де
закладає зразковий сад і плодорозсадник, поліпшує паркові насадження та
розгортає науково-дослідну роботу.
Він керував усіма галузями садівництва, розробив «Організаційний план
плодового господарства Уманського Царицина саду», опублікував у 1913 р.
перспективи його подальшого розвитку, зробив значний внесок у поліпшення
навчальної роботи відділення садівництва. Він перший в Умані почав вивчення
кореневої системи і фізіології живлення плодових дерев, закономірностей
росту і циклічності онтогенетичного розвитку, підготував ряд робіт, які були
надруковані в журналі «Наукове плодівництво». Трохи пізніше працює на
Катеринославській сільськогосподарській дослідній станції. У 1920 р.
організовує кафедру плодівництва в МСХА, якою керує до кінця свого життя.
У 1930 р. П.Г. Шитт завідувач бюро обстежень створеного у Києві
Всесоюзного дослідного інституту плодового і ягідного господарства (нині
Інститут садівництва НААН). За його методикою біологічного обстеження
садів вчені інституту М.М. Трюнер, Т.І. Тильний, В.П. Попов, В.Л. Симиренко,
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П.К. Урсуленко, М.П. Тарасенко, Д.Г. Виленський, М.Ю. Гущин, А.С. Артюх
та інші протягом 1930–1932 рр. провели комплексне економічне і ґрунтовобіологічне обстеження території на площі близько 300 тис. га в різних регіонах
України та СРСР з метою виділення земельних масивів під сади і ягідники для
ведення товарного садівництва.
Головні наукові праці: «Введение в агротехнику плодоводства» (1936),
«Плодоводство» (написано разом з З.А. Метлицьким) (1940), «Биологические
основы агротехники плодоводства» (1952), «Учение о росте и развитии
плодовых и ягодных растений» (1968) та інші мають велике значення і в наш
час. Вперше встановив закономірності росту і розвитку плодових рослин,
розробив методику біологічного обстеження садів. Його наукові праці
присвячені також вивченню сортів. Він встановив циклічність зміни скелетних
і обростаючих гілок в кроні, ярусність гілок, морфологічний паралелізм у
плодових і ягідних культур.
Нагороджений двома орденами «Знак Пошани», медаллю «За доблесний
труд у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». Заслужений діяч науки РСФСР
(1946). Лауреат Державної премії СРСР третього ступеню (1950) за розробку
передової агротехніки культури абрикоса, що значно підвищує врожайність цієї
культури (посмертно).
Помер 31 січня 1950 р., похований у Москві на Ваганьковському
кладовищі.
Інформацію отримано з Інституту садівництва НААН.

85 років від дня народження
ГОРДЮКА Петра Сергійовича (1935–2001)
Вчений у галузі аграрної економіки, кандидат
економічних наук
Народився 3 серпня 1935 р. в с. Задиби
Турійського району Волинської області в сім’ї
селянина.
У 1954–1959 рр. навчався на факультеті
економіки і організації сільського господарства у
Львівському сільськогосподарському інституті. За
направленням працював старшим агрономомекономістом колгоспу ім. Леніна Здолбунівського
району Рівненської області (1959–1962).
Переїхавши у Волинську область, впродовж трьох років працював
старшим економістом з нормування і оплати праці у Ковельському виробничому
управлінні сільського господарства (1962–1965).
З 1965 по 1967 р. обіймав посади головного агронома, заступника
начальника Турійського виробничого управління сільського господарства
Волинської області, старшого агронома з насінництва.
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Науково-дослідну діяльність розпочав аспірантом УНДІЕОСГ (1967–
1969). Там же на спеціалізованій вченій раді захистив кандидатську дисертацію
«Економічна ефективність використання осушених земель в умовах Полісся
України» (1970). Подальший творчий шлях вченого прокладено в УНДІЕОСГ.
Тут він спочатку працював молодшим науковим співробітником сектора
економіки сільськогосподарських меліорацій у відділі економічних проблем
використання землі (1969–1973), а згодом – старшим (з 1973 р.) та провідним (з
1982 р.) науковим співробітником.
У процесі наукової діяльності Петро Сергійович займався питаннями
економіки сільськогосподарського виробництва, раціонального використання
осушених земель, окупності капітальних вкладень в меліорацію, зниження
собівартості продукції рослинництва на меліорованих землях, вивчення екологоекономічних аспектів осушеної меліорації в зоні Полісся.
Результати досліджень опубліковані вченим у наукових виданнях. Його
творчий доробок становить більше 60 наукових праць, написаних самостійно та
у співавторстві.
Помер 13 травня 2001 р.
Інформацію отримано з ННЦ «Інститут аграрної економіки».

85 років від дня народження
ЗАВІРЮХИ Анатолія Івановича (1935–2018)
Вчений у галузі ветеринарної медицини, доктор
ветеринарних наук, професор, академік НААН
Народився 22 серпня 1935 р. у
смт. Погребище Погребищанського району
Вінницької області. У 1955 р. з відзнакою закінчив
Мироцький
ветеринарний
технікум
у
Бородянському районі Київської області. У 1960 р.
з
відзнакою
закінчив
Українську
сільськогосподарську академію за фахом лікар
ветеринарної медицини. Працював ветлікаремепізоотологом, а з 1961 р. – завідувачем Погребищанської міжрайонної
ветбаклабораторії (1960–1962). Упродовж 1963–1966 рр. навчався в аспірантурі.
По закінченні аспірантури працював у Полтавському науково-дослідному
інституті свинарства УААН – спочатку виконуючим обов'язки старшого
наукового співробітника, після захисту кандидатської дисертації – старшим
науковим співробітником (1966–1967).
Кандидатську дисертацію на тему: «Возрастные особенности
гистоструктуры и гистохимии поперечнополосатых мышц свиней кролевец- кой
породной группы» захистив у 1967 р. в УСГА, здобувши науковий ступінь
кандидата біологічних наук. У 1967–1968 рр. працював старшим викладачем
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Сумського педагогічного інституту. У листопаді 1968 р. був обраний на посаду
старшого наукового співробітника лабораторії епізоотології і прогнозування
УНДІЕВ (м. Київ).
У 1972 р. А.І. Завірюха був призначений завідувачем лабораторії з
вивчення сибірки УНДІЕВ, яку в 1978 р. було перейменовано в лабораторію
бактеріології новоствореного Інституту ветеринарної медицини УААН. На цій
посаді працював до 2010 р. Пізніше працював завідувачем відділу мікробіології
ДНУ «Центр інноваційних біотехнологій» (м. Київ).
У 1989 р. у Всесоюзному державному науково-контрольному інституті
(м. Москва) захистив докторську дисертацію: на тему: «Экология возбудителя
сибирской язвы и его биологические свойства». У 1993 р. був обраний членомкореспондентом УААН, а в 1995 р. – дійсним членом (академіком) УААН
(ветеринарна мікробіологія, вірусологія). Почесне звання професора отримав у
2005 р., заслуженого діяча науки і техніки – у 2008 р.
Найвагоміші розробки вченого – це паспортизація неблагополучних щодо
сибірки пунктів та розробка каталогів стаціонарно неблагополучних пунктів і
місць поховань сибіркових трупів на території України за період 1920–1980 рр.;
вивчення закономірностей перебігу епізоотичного процесу сибірки в Україні за
період 1920–1980 рр. та розробка системи вакцинації тварин проти сибірки
(1982); інструкція про заходи боротьби проти сибірки (1981); стимулятор
імунітету тварин (1982); спосіб диференціальної діагностики збудника сибірки;
нові вакцинні токсинопродукуючі штами збудників: сибірки – Вас.аnthracis К-79
2, колібактеріозу – Е.соіі ІВМ-1, пастерельозу – Pasteurella multосіdа 2-84 (1984–
1989); розробка вітчизняної живої спорової вакцини проти сибірки тварин із
штаму К-79 2 (1989) та інактивованих імуногенних вакцин проти колібактеріозу
Метакол, сальмонельозу Сальмовак і респіраторних хвороб молодняку Респін
(1989–1995).
А.І. Завірюхою вперше розроблено і започатковано новий напрямок
виготовлення безбактерійних вакцин на основі екзотоксинів вірулентних та
вакцинних штамів, які володіють високими профілактичними і лікувальними
властивостями: Антракол проти сибірки, Респін для профілактики гострих
респіраторних хвороб молодняку вірусбактеріальної етіології. Вперше
розроблено інактивовану імуногенну вакцину Лейкозав проти лейкозу великої
рогатої худоби, яка захищає тварин від експериментального і спонтанного (в
умовах виробництва) зараження вірусом лейкозу (2000).
Ним запропоновано методику стандартизації протипухлинних вакцин та
вакцину Лейкозав-Н для боротьби з пухлинною хворобою (рак) у людини (2005–
2010). Наукові розробки захищено 10 авторськими свідоцтвами СРСР та 10
патентами України. Опубліковано понад 160 наукових праць, у тому числі 4
монографії. Підготував 4 кандидатів наук і доктора наук.
Нагороджений золотою медаллю Всесвітньої організації інтелектуальної
власності (Швейцарія), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та
дипломом «Кращий винахідник – 2001».
Помер 1 травня 2018 р.
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Джерело: Національна академія аграрних наук України. Персональний склад
(академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011: біогр. довід. / Нац.
акад. аграр. наук України ; уклад. : В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан,
Т. Р. Грищенко, Л. В. Ярошенко, Л. А. Кириленко; відп. за випуск В. А. Вергунов. – 2-ге вид.,
перероб. та доп. Київ : Аграр. наука, 2012. С. 102–103.

ВЕРЕСЕНЬ
200 років від дня народження
ПРЖИСТАНСЬКОГО Станіслава Станіславовича (1820–1887?)
Вчений у галузі природничих наук, професор
Народився 8 вересня 1820 р. Середню освіту
здобув у Варшавському ліцеї та Щебрешинській
гімназії. У 1837 р. вступив на додаткові курси і через
рік був направлений за державний кошт до СанктПетербурзького університету.
У 1842 р. після закінчення повного курсу
другого відділення філософського факультету (розряд
математичних наук) Станіслав Станіславович отримав
ступінь кандидата і почав працювати виконувачем
обов’язків учителя математики у Варшавській вищій другій гімназії. Із 19
вересня 1847 р. працював учителем у реальній гімназії, потім продовжив
педагогічну діяльність викладачем Варшавського інституту шляхетних дівчат
(1848). Із 1851 р. викладав фізику і хімію у Варшавській художній школі. З
вересня 1856 р. тимчасово викладав фізику у Варшавській медико-хірургічній
академії.
З 20 травня 1860 р. С.С. Пржистанський – директор Інституту сільського
господарства і лісівництва в Маримонті. Але цю посаду він обіймав недовго,
адже 27 грудня 1861 р. був призначений виконувачем обов’язків віце-директора
Департаменту народної освіти в урядовій комісії Королівства Польського. З 20
травня 1866 р. Пржистанський працював ординарним професором на кафедрі
фізики, був деканом. Прохання про відставку подав 1 серпня 1872 р., але
продовжив громадську роботу. Брав участь у виданні «Енциклопедії
землеробства» та «Енциклопедії виховання». Помер у Відні 18 листопада 1887 р.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

76

80 років від дня народження
ГАВРИЛЕНКА Миколи Сергійовича (1940–2017)
Вчений у галузі розведення, селекції
та годівлі в тваринництві, кандидат
сільськогосподарських наук
Народився 8 вересня 1940 р. в с. Короваї
Гребінківського району Полтавської області в сім’ї
селян. У 1963 р. закінчив зоотехнічний факультет
Полтавського сільськогосподарського інституту.
Працював зоотехніком-селекціонером Центральної
дослідної
станції
штучного
осіменіння
сільськогосподарських тварин (м. Бровари).
У 1966 р. поступив до аспірантури Всесоюзного інституту тваринництва.
У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію «Состав молока и качество
молочных продуктов при скармливании коровам клеверного и викоовсяного
сенажа». З 1969 по 1975 рік працював молодшим, старшим науковим
співробітником у Всесоюзному інституті тваринництва і його Тамбовському
філіалі та на Центральній дослідній станції штучного осіменіння
сільськогосподарських тварин.
З 1976 по 2011 рік працював в Інституті розведення і генетики тварин
старшим і провідним науковим співробітником.
Основні напрями наукових досліджень Миколи Сергійовича – розробка й
удосконалення
прийомів
вирощування,
оцінки
й
використання
високопродуктивних молочних корів; вивчення впливу генетичних і паратипних
факторів на ріст і розвиток ремонтного молодняку; розробка параметрів вагового
і лінійного росту телиць та методів оцінки тварин при їхньому
породовипробуванні; визначення ролі годівлі у формуванні продуктивності
тварин.
На підставі проведених досліджень і узагальнення прогресивного досвіду
ним розроблено систему вирощування високопродуктивних корів для
господарств різних форм власності. Він є співавтором і методичним виконавцем
20 програм інтенсифікації молочного скотарства в господарствах
Дніпропетровської, Київської, Полтавської, Чернігівської та інших областей.
Працював над створенням високопродуктивних стад і виведенням української
червоної молочної породи.
М.С. Гавриленко опублікував більше 400 наукових праць, у тому числі 90
брошур, статей, 14 методичних рекомендацій, 33 плани селекційно-племінної
роботи. Він є автором ряду винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Брав
участь у проведенні лекцій та пропаганді наукових знань серед фахівців
молочного скотарства.
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця
НААН.
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90 років від дня народження
ЗОРУКА Всеволода Володимировича (1930–2005)
Вчений у галузі аграрної економіки
Народився 9 вересня 1930 р. в м. Києві в сім’ї
службовця.
Після закінчення київської середньої школи
навчався у Київському сільськогосподарському
інституті (1948–1953), де здобув кваліфікацію
вченого агронома.
За направленням обіймав посаду агронома у
Ровенському обласному управлінні сільського
господарства, а пізніше – агронома-економіста у
Шпанівській МТС (1953–1955). З 1955 по 1959 р. працював в Українському
тресті кінних заводів в Александрійському районі Кіровоградської області, а
згодом – в Александрійському училищі механізації сільського господарства №1
(1959–1960) та на ВДНГ України у м. Києві (1960–1963). З 1963 по 1966 р.
навчався в аспірантурі УкрНДІ економіки і організації сільського господарства,
після чого був молодшим науковим співробітником відділу економіки
сільськогосподарських меліорацій (1966–1972), інженером-економістом сектора
сільськогосподарських меліорацій (1972–1978), а з листопада 1978 р. –
керівником групи в цьому ж секторі. В.В. Зорук займався питаннями
ефективності зрошення в умовах півдня Української РСР, брав участь у
складанні організаційно-господарських планів і обґрунтуванні раціональних
виробничих типів у зоні зрошення. За матеріалами досліджень опублікував 17
наукових праць. За високі показники в роботі і участь у громадському житті
інституту має урядові нагороди – медалі «Ветеран праці» і «В пам’ять 1500-річчя
Києва», отримував подяки дирекції інституту. Помер у в 2005 р.
Інформацію отримано з ННЦ «Інститут аграрної економіки».

120 років від дня народження
АЛПАТЬЄВА Олександра Васильовича (1900–1987)
Вчений у галузі селекції та овочівництва, доктор
сільськогосподарських наук, професор,
академік ВАСГНІЛ
Народився 12 вересня 1900 р. у с. Грушевське
(нині Бєлокалитвенського району Ростовської
області).
У
1927
р.
закінчив
Харківський
сільськогосподарський інститут.
Видатний
селекціонер-овочівник,
доктор
сільськогосподарських наук (1961), професор (1966),
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академік ВАСГНІЛ (1966). Трудовий шлях розпочав у 1920 р. Працював
техніком,
агрономом-овочівником,
асистентом
Північно-Кавказької
сільськогосподарської дослідної станції, завідувачем лабораторії Грибовської
овочевої селекційної дослідної станції МСГ СРСР, доцентом кафедри генетики і
цитології біолого-ґрунтознавчого факультету МДУ. Із 1971 р. – завідувач,
старший науковий співробітник, консультант лабораторії селекції та насінництва
пасльонових культур ВНДІ селекції та насінництва овочевих культур.
Уперше створив штамбові сорти томатів: Штамбовий карлик, Алпатьєва
905а, Плановий та інші, що дозволило вирощувати їх на великих площах із
мінімальними затратами. Учений вивів і вдосконалив 47 сортів томатів для
відкритого і захищеного ґрунту, баклажанів, фізалісу, салату і цукрової
кукурудзи; теоретично обґрунтував і довів практичні можливості отримання
більш скоростиглих, ніж батьківські форми, сортів, а також можливості
створення холодостійких сортів томату; обґрунтував на гетерогенних сортахпопуляціях томату й огірка необхідність міжлінійних схрещувань. Він є
розробником методик селекції пасльонових культур із основних господарськоцінних ознак. Під його керівництвом вивчалися біологічні особливості овочевих
рослин і можливості їх найбільш ефективного використання в селекції і
насінництві; особливості віддаленої гібридизації, значення екологічних чинників
у становленні та ефективності відбору ознак.
Академік О.В. Алпатьєв – автор понад 200 наукових праць, зокрема 30 книг
і брошур, п’яти монографій. За видатні досягнення науковцю присвоєно звання
Героя Соціалістичної Праці. Він заслужений діяч науки РРФСР, лауреат
Державної премії СРСР. Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора
(двічі), «Знак Пошани», чотирма урядовими медалями та п’ятьма медалями
ВДНГ.
Помер 27 березня 1987 р.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

115 років від дня народження
ПОЛЯКОВА Іллі Михайловича (1905–1976)
Вчений у галузі рослинництва, доктор біологічних наук,
професор, член-кореспондент АН УРСР
Народився 16 вересня 1905 р. в м. Харків в сім’ї
службовця. У 1926 р. після закінчення Харківського
інституту народної освіти (ХІНО, нині Харківський
національний університет ім. В.Н. Каразіна) працював
асистентом, старшим викладачем, старшим науковим
співробітником, завідувачем кафедри біології в різних
наукових закладах (ХІНО). З 1934 р. – професор кафедри
генетики, потім завідувач кафедри дарвінізму і
генетики Харківського Державного університету ім. М.Горького (ХДУ). У цей
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період І.М. Поляков був затверджений в ученому званні професора, без захисту
дисертації йому присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук. У
1941 р. захистив докторську дисертацію На захист було представлено одну з
монографій вченого «Курс дарвінізму» – першу в світі наукову й учбову книгу з
дарвінізму.
Впродовж 1941–1944 рр. завідує кафедрою зоології хребетних тварин
Томського університету ім. В.В. Куйбишева. Після повернення до Харкова в
1944 р. працював завідувачем кафедри дарвінізму і генетики ХДУ, завідувачем
відділу дарвінізму і генетики Зообіологічного інституту ХДУ, завідувачем
лабораторії генетики і селекції АН УРСР.
У 1948 р. І.М. Полякова обрано членом АН УРСР за спеціальністю
генетика і селекція.
У 1948–1955 рр. він старший науковий співробітник Інституту генетики і
селекції АН УРСР. З 1955 р. – заступник директора з наукової роботи в цьому
інституті, потім заступник директора з наукової роботи і завідувач лабораторії
запліднення, розвитку та цитології Укр. НДІРіГ ім. В.Я. Юр’єва. З 1963 р. –
директор цього інституту.
Як біологу-теоретику І.М. Полякову належить низка важливих наукових
відкриттів і узагальнень, опублікованих у наукових статтях, книгах, рецензіях.
Серед них – загальна біологічна концепція запліднення рослин, методологічні,
філософські питання генетики, еволюційної теорії, теорії антропогенезу,
неоціненні дослідження в області історії біології.
І.М. Полякову належить цикл робіт, присвячених Ламарку і історії
ламаркізму в книзі «Ламарк и учение об эволюции органического мира». Із
праць, присвячених дарвінізму, є книга «Курс дарвинизма». Проведені
дослідження дали змогу І.М. Полякову зробити висновки загальноеволюційного
порядку: вибірковість запліднення має риси відносної адаптивності, що
виробилася в процесі еволюції і спрямована на збереження як спадкової
константності, так і необхідного життєвого рівня виду.
В останні роки під його керівництвом проведено цикл робіт з вивчення
фізіології та біохімії чоловічої цитоплазматичної стерильності (ЧЦС) рослин у
гетерозисній селекції озимого жита.
І.М. Поляков опублікував самостійно і разом зі своїми співробітниками та
учнями більш як 250 наукових праць.
Протягом усього життя І.М. Поляков займався редакторською і
видавничою діяльністю. Найбільш вагомою була робота в Головній редакції
творів Ч. Дарвіна, де він підготував до друку і відредагував 6-й том творів
Дарвіна.
За досягнення в народному господарстві І.М. Поляков був нагороджений
золотою медаллю і Почесним дипломом ВДНГ СРСР, орденом Червоної Зірки,
двома орденами «Знак Пошани» і багатьма медалями. У 1965 р. йому присвоєне
почесне звання Заслуженого діяча науки УРСР.
У 1969 р. Президія АН УРСР присудила І.М. Полякову премію
ім. В.Я.Юр’єва за цикл робіт з вивчення процесів запилення-запліднення с.-г.
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рослин, обґрунтування нових методів дослідження в цій галузі і використання
одержаних даних у практиці гібридизації рослин.
Помер Ілля Михайлович 4 листопада 1976 р. Похований в м. Харків.
Інформацію отримано з Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН.

90 років від дня народження
НОСКА Бориса Семеновича (1930–2019)
Вчений в галузі агрохімії, доктор
сільськогосподарських наук, професор,
академік НААН
Народився 18 вересня 1930 р. в селищі
Комарівка Харківської області. У 1949 р.
вступив
до
Харківського
сільськогосподарського
інституту
ім. В.В. Докучаєва на агрономічний факультет,
який закінчив з відзнакою у 1954 році.
Трудову діяльність Борис Семенович
розпочав у Хмельницькій області, де очолив учбове господарство Новоселицького
технікуму. З 1956 до 1960 р. він – головний агроном радгоспу в Куп’янському
районі Харківської області.
Наукова діяльність Б.С. Носка розпочалася з аспірантури (1960–1963) при
Українському науково-дослідному інституті ґрунтознавства (з 1969 р. –
Український науково-дослідний інститут ґрунтознавства та агрохімії), у якому він
пройшов шлях від аспіранта до директора, і очолював його протягом 23 років. У
1964 р. Б.С. Носко під науковим керівництвом відомих учених кандидата
сільськогосподарських наук Г.С. Гриня та професора М.К. Крупського захистив
кандидатську дисертацію на тему «Поверхнево-солонцюваті ґрунти Середнього
Придніпров’я, їх генетична природа та агрохімічна характеристика». У 1982 р.
Б.С. Носко захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні і практичні
основи оптимізації фосфатного режиму ґрунтів України», у 1987 р. йому
присвоєно вчене звання професора, а у 1990 р. обрано дійсним членом –
академіком Української академії аграрних наук.
Б.С. Носко був засновником Харківської зональної агрохімічної лабораторії,
яка впродовж 1964–1969 рр. виконала перший цикл агрохімічного обстеження
орних земель області, узагальнені матеріали якого стали основою ґрунтовоагрохімічного районування та увійшли складовою частиною до рекомендацій з
використання добрив.
У 1969 р. Борис Семенович очолив створену в Інституті лабораторію
науково-методичного керівництва агрохімслужбою, основою діяльності якої було
удосконалення методики обстеження ґрунтів і проведення польових дослідів,
узагальнення матеріалів агрохімічного обстеження та польових дослідів в Україні,
розробка республіканських картограм забезпеченості ґрунтів поживними
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речовинами та агрохімічного районування сільськогосподарських угідь.
Б.С. Носко був одним з основних авторів технології використання добрив через
агрохімцентри, яка набула широкого розповсюдження в різних регіонах СРСР.
Наукова діяльність Бориса Семеновича пов’язана з проблемами родючості
ґрунтів, розробкою теоретичних основ оптимізації мінерального живлення
рослин. Він започаткував новий напрям досліджень проблем фосфору в
землеробстві, зосередив зусилля на закономірностях взаємодії фосфору в системі
добрива – ґрунт – рослина. Виявлено основні закономірності переходу фосфору
добрив у фосфорні сполуки ґрунту, зміни структури фосфатного фонду ґрунту,
розроблено нормативні параметри динаміки змін фракційного складу фосфатів та
ступеня їх рухомості залежно від доз добрив і способу їх внесення. Вивчено
розподіл залишкових фосфатів у профілі ґрунтів, їхній вплив на поглинання
фосфору рослинами з ґрунту та ефективність додаткового внесення фосфорних
добрив, обґрунтовано оптимальні фосфатні рівні відносно біологічних
особливостей сільськогосподарських культур. Основні наукові результати
покладено в основу монографії «Фосфатный режим почв и эффективность
удобрений». Останніми роками Б.С. Носко глибоко досліджував питання
антропогенної еволюції ґрунтів, які узагальнено в монографії «Антропогенна
еволюція чорноземів» (2006). Б.С. Носко – автор понад 570 наукових робіт,
зокрема, 22 монографій, довідників і підручників, одержав 5 авторських свідоцтв
на винаходи.
Б.С. Носко створив наукову школу агрохіміків, підготував 5 докторів та 19
кандидатів сільськогосподарських наук.
З 1976 до 1998 року Борис Семенович очолював Товариство ґрунтознавців
та агрохіміків України, упродовж багатьох років був головним редактором
міжвідомчого збірника «Агрохімія і ґрунтознавство», членом програмнометодичної комісії по багаторічних дослідах з добривами при Міністерстві
сільського господарства СРСР і секції агрохімії Відділення землеробства
ВАСГНІЛ.
Як член Міжнародного товариства ґрунтознавців, Б.С. Носко представляв
Україну на міжнародних конгресах ґрунтознавців у Москві, Канаді, Німеччині,
Японії, Мексиці, Франції. Міжнародне визнання наукової діяльності Б.С. Носка
відзначено обранням його почесним членом Докучаєвського товариства
ґрунтознавців Росії (1996) і почесним членом Міжнародного товариства
ґрунтознавців (Бангкок, 2002). Протягом 1994–1999 рр. Борис Семенович
виконував обов’язки субкоординатора Міжнародного інституту калію в Україні,
був членом Міжнародної організації досліджень з обробітку ґрунту (ISTRO), а у
1978–1982 рр. – членом наукової ради Міжнародного товариства з добрив.
Б.С. Носко сприяв розширенню науково-дослідної бази: за час його
керівництва до Інституту було приєднано Граківське дослідне поле (1984) і
створено Поліський філіал НДІ ґрунтознавства та агрохімії (1989).
За розробку проблем фосфатного живлення рослин у 1986 р. Президія
ВАСГНІЛ нагородила вченого золотою медаллю імені К.К. Гедройца. За успішну
розробку рекомендацій із застосування добрив в Україні Б.С. Носко нагороджений
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дипломом першого ступеня (1977) та трьома срібними медалями ВДНГ СРСР,
Почесними грамотами Міністерства сільського господарства УРСР (1978),
ВЦСПС (1979), ВАСГНІЛ (1980 та 1982 рр.), Почесною грамотою Української
академії аграрних наук (1997), Почесною нагородою Президії Української
академії аграрних наук (2000), Почесною відзнакою Української академії
аграрних наук (2006). За наукові досягнення та впровадження їх у
сільськогосподарське виробництво Бориса Семеновича нагороджено урядовими
нагородами - медаллю «За трудовую доблесть» (1973), орденом «Знак почета»
(1976), Почесною грамотою Президії Верховної Ради України (1990 р.).
Борис Семенович Носко помер 1 лютого 2019 року.
Інформацію отримано з ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського» НААН.

90 років від дня народження
КРИШТАБА Сергія Григоровича (1930–1997)
Вчений у галузі аграрної економіки, кандидат
економічних наук
Народився 23 вересня 1930 р. в м. Києві в сім’ї
службовця.
Вищу освіту здобув, навчаючись на
агрономічному
факультеті
Київського
сільськогосподарського інституту, де отримав
кваліфікацію вченого агронома (1949–1954).
Будучи фахівцем високого рівня, за
направленням працював заступником головного
агронома з овочівництва у Базалійській МТС Хмельницької області (1954), а
згодом – старшим науковим співробітником Київської овоче-картопляної
дослідної станції (1954–1956).
Перейшовши в Український НДІ економіки і організації сільського
господарства, деякий час обіймав посаду старшого статиста та молодшого
наукового співробітника (1956–1957), після чого навчався в аспірантурі цього ж
інституту (1957–1960), працював тут же молодшим і старшим науковим
співробітником (1960–1964), а в наступний період очолював сектор економіки
хімізації сільського господарства у відділі ефективності використання земельних
ресурсів (1964–1993).
Кандидатську дисертацію «Економічна ефективність системи добрив в
умовах Лівобережного Лісостепу України»” захистив у 1961 р.
У процесі досліджень увага вченого зосереджувалася на питаннях
прогнозування і планування потреби сільського господарства України в
продуктах хімії для забезпечення розвитку інтенсифікації виробництва,
опрацювання комплексної програми якісного покращання продовольчого
постачання населення на перспективу.
На основі результатів досліджень вченого підготовлено і передано
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директивним, плановим і господарським органам, рекомендації і доповідні
записки, які одержали схвалення у Міністерстві сільського господарства та
відділі сільського господарства Держплану.
У творчому доробку Сергія Григоровича є понад 90 друкованих
одноосібних та написаних у співавторстві робіт, а також авторське свідоцтво на
право пріоритету Комітету в справах винаходів і відкриттів при РМ СРСР
№15564.
Помер 26 серпня 1997 р.
Інформацію отримано з ННЦ «Інститут аграрної економіки».

ЖОВТЕНЬ
115 років від дня народження
РОТОВА В’ячеслава Івановича (1905–1988)
Вчений в галузі ветеринарної мікробіології та
медицини, доктор ветеринарних наук, професор
Народився 10 жовтня 1905 р. в м. Короча
Білгородської області (Росія) в сім'ї робітників.
У 1926 р. закінчив ветеринарний факультет
Харківського ветеринарного інституту. З 1927 р. по
1928 р. працював ветлікарем Ромоданівської
ветеринарної дільниці Полтавської області; з 1928 р.
по 1929 р. – ветлікарем Краснокутського району
Харківської області; з 1929 р. по липень 1941 р. –
асистент, а потім доцент Харківського зооветеринарного інституту.
На фронтах Великої Вітчизняної війни – з перших днів і до дня Перемоги.
Нагороджений бойовими орденами: Червоної зірки, Вітчизняної війни I і II
ступенів та багатьма медалями.
З 1946 р. по 1964 р. працював у Харківському зооветеринарному інституті
доцентом, потім професором, завідувачем кафедри мікробіології та деканом
факультету. За час науково-педагогічної роботи підготував 5 докторів і 10
кандидатів наук.
У 1964–1969 рр. працював у відділі сільськогосподарської мікробіології,
вірусології та імунології Українського НДІ землеробства УАСГН спочатку
завідувачем лабораторії, потім завідувачем відділу.
З 1969 р. по 1971 р., після організації Українського НДІ
сільськогосподарської мікробіології, працював на посаді заступника директора з
наукової роботи і очолював лабораторію; у 1971–1982 рр. – завідувачем
лабораторії мікробіології і імунології тварин.
Докторську дисертацію на тему: «Діагностика туберкульозу птахів і заходи
боротьби з ним» В.І. Ротов захистив у 1959 році.
В.І. Ротов опублікував 165 наукових праць, з них 8 монографій і підручник
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з мікробіології для вузів. Його праці присвячені розробці методів діагностики,
боротьби і профілактики ящуру, туберкульозу, бруцельозу тварин, чуми свиней
і птиці. 5 монографій присвячені узагальненню підсумків наукових досліджень з
туберкульозу великої рогатої худоби і птахів.
В.І. Ротовим розроблено методи діагностики і боротьби з туберкульозом
тварин, метод хіміопрофілактики туберкульозу великої рогатої худоби, які
широко застосовували у господарствах України та за її межами.
Основні наукові праці В.І.Ротова: «Туберкулез птиц и меры борьбы с ним»
(1962);
«Туберкулез
домашних
птиц»
(1959);
«Туберкулез
сельскохозяйственных животных» (1973); «Довідник ветеринарного лікаря»
(1963).
Великий розум та глибина знань у цій галузі принесли В.І. Ротову широке
визнання за кордоном. На запрошення уряду Румунії він надавав допомогу в
ліквідації туберкульозу сільськогосподарських тварин у цій країні, приймав
участь в багатьох міжнародних конгресах і наукових конференціях.
В.І. Ротов помер у 1988 р., похований у м. Чернігові.
Інформацію отримано з Інституту
агропромислового виробництва НААН.

сільськогосподарської

мікробіології

та

120 років від дня народження
ПИЛИПЦЯ Григорія Васильовича (1900–1995)
Вчений у галузі рослинництва, доктор
сільськогосподарських наук, професор
Народився 12 жовтня 1900 р. у с. Савинці
Київської області в селянській родині. Учасник Великої
Вітчизняної війни. Закінчивши в 1927 р. Київський
сільськогосподарський інститут, Г.В. Пилипець
працював на виробництві – вирощував цукрові буряки в
господарствах Вінницької області. У вищих навчальних
закладах почав працювати з 1931 р.
До 1935 р. він – доцент кафедри рослинництва
Харківського сільськогосподарського інституту, а з 1935 до 1941 рр. – старший
науковий співробітник колишньої Миронівської дослідної станції. Саме на
Миронівській дослідній станції Григорій Васильович обрав основним об’єктом
науково-дослідної роботи культуру цукрових буряків. І кандидатська, і
докторська дисертації Г.В. Пилипця присвячено теорії та практиці вирощування
цієї культури.
Із 1944 р. учений знову працював доцентом кафедри рослинництва
Харківського сільськогосподарського інституту. У 1959 р. захистив дисертацію
на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему
«Квадратний спосіб вирощування цукрових буряків». Звання професора
присвоєно йому в 1961 р.
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Протягом 1945–1968 рр. Григорій Васильович працював разом із видатним
ученим-рослинником, академіком АН УРСР М.М. Кулєшовим, на той час
завідувачем кафедри рослинництва. Із 1968 р. очолив цю кафедру. Найповніше
талант педагога-вченого розкрився на ниві підготовки висококваліфікованих
фахівців сільського господарства. У його педагогічній і науковій роботі
особливо визначним було поєднання науки з практикою сільського
господарства. Інтеграція науки й виробництва стала творчим кредо професора.
Характерними рисами вченого-педагога Г.В. Пилипця були глибока наукова
принциповість, висока особиста відповідальність за прийняті рішення.
Григорій Васильович – автор кількох монографій, навчальних посібників,
оригінального довідника із сільського господарства, більше 100 наукових праць.
Під його безпосереднім керівництвом підготовлено п’ять докторів і
17 кандидатів наук. Отримав три авторські свідоцтва на винаходи і десятки
наукових розробок, які запроваджено у виробництві.
Григорій Васильович Пилипець – кавалер орденів Жовтневої революції,
Трудового Червоного Прапора, Вітчизняної війни ІІ ступеня та багатьох
медалей.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

90 років від дня народження
АНІЧИНА Леоніда Михайловича (1930–2019)
Вчений у галузі аграрної економіки,
доктор економічних наук, професор
Народився 14 жовтня 1930 р. у с. Гайовка
Волоконовського району Бєлгородської області. У
1953
р.
закінчив
агрономічний
факультет
Харківського сільськогосподарського інституту імені
В.В. Докучаєва, отримавши кваліфікацію ученого
агронома-селекціонера-насіннєзнавця. Із 1961 до
2015 рр. працював у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
Науковий ступінь доктора економічних наук
Л.М. Анічин отримав у 1992 р., захистивши докторську дисертацію на тему
«Науково-методичні основи формування та використання матеріальнотехнічних ресурсів сільського господарства». Звання професора присвоєно в
1994 р.
Основний напрям наукової діяльності Л.М. Анічина – методологія
формування та ефективного використання матеріальних ресурсів в АПК.
Учений одним із перших у Радянському Союзі запропонував системно
орієнтовані математичні моделі формування кількості і складу добрив та їх
використання; визначення доцільного рівня технічної оснащеності, розміщення
матеріальних ресурсів, диверсифікації рішень з управління ресурсами,
інформаційно-методичного забезпечення. Науково-теоретичні напрацювання
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Леоніда Михайловича стали основою започаткованих ним навчальних
дисциплін: «Економічна теорія і оптимізація господарських рішень»,
«Управління ресурсами і витратами», «Управління потенціалом підприємства».
Він має понад 80 наукових праць, підготував десять кандидатів наук.
Значний внесок у розвиток економічного факультету Л.М. Анічін зробив,
перебуваючи на посаді декана (1970–1977), а також завідувача кафедри
економічної кібернетики (1977–1987). Із 1990 до 2000 рр. очолював
спеціалізовану вчену раду.
Помер 11 жовтня 2019 р.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

120 років від дня народження
ВАСИЛЕНКА Петра Мефодійовича (1900–1999)
Вчений у галузі землеробської механіки, механізації,
електрифікації та автоматизації сільського
господарства, доктор технічних наук, професор,
академік ВАСГНІЛ та УААН
Народився 17 жовтня 1900 р. у с. Мигія
Первомайського району Миколаївської області.
Після закінчення у 1919 р. ОльгінськоСкаржинського сільськогосподарського училища 1го розряду працював інструктором з питань
сільського господарства.
Восени 1920 р. направлений на навчання до Мигійського
сільськогосподарського і кооперативного технікуму, який на той період часу мав
статус вищого навчального закладу. Після його закінчення отримав посвідчення
агронома-рільника. У 1932 р. посвідчення замінено на свідоцтво про закінчення
Луганського сільськогосподарського інституту (нині – Луганський національний
аграрний університет). Протягом 1923–1928 рр. – викладач землеробства і
сільськогосподарського
машинознавства
у
Межиріцькій
середній
сільськогосподарській школі. У 1929 р. поступає в аспірантуру на кафедру
сільськогосподарської механіки при Головному управлінні науки Наркомату
освіти УСРР, де навчався до 1932 р. Після закінчення аспірантури під
керівництвом професора Д.Г. Віленського у Всеукраїнському НДІ
агрогрунтознавства та хемізації с.-г. (нині – ННЦ «Інститут землеробства
НААН»), досліджує механіко-технологічні процеси деформації ґрунту під час
обробітку його ґрунтообробними машинами. У 1932–1935 р –завідувач кафедри
механізації
сільськогосподарського
виробництва
Житомирського
сільськогосподарського інституту (нині – Житомирський національний
агроекономічний
університет),
доцент
кафедри
механізації
сільськогосподарського виробництва Київського інженерно-економічного та
сільськогосподарського інститутів.
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У 1935 р. очолює кафедру сільськогосподарських машин Київського
інституту механізації й електрифікації сільського господарства, продовжує
розпочаті дослідження та розробляє курс лекцій з теорії сільськогосподарських
машин.
Рішенням ВАК при РНК СРСР у 1937 р. присвоєно науковий ступінь
кандидата технічних наук без захисту дисертації та призначено виконуючим
обов'язки професора по кафедрі механізації сільського господарства. За
рекомендацією відділу технічних наук, очолюваному академіком Є.О. Патоном,
рішенням Загальних зборів Академії наук УРСР у 1939 р. П.М. Василенка обрано
членом-кореспондентом АН УРСР.
У 1948 р. захищає дисертацію «Основы теории движения материальных
частиц по фрикционным поверхностям сельскохозяйственных машин» на
здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. У 1949 р. присвоєно учене
звання професора. У цей період часу він працює завідувачем відділу
сільськогосподарських машин Лабораторії машинобудування та проблем
сільськогосподарської механіки, яка в 1950 р. була реорганізована в Інститут
машинознавства і сільськогосподарської механіки, та за сумісництвом
професором
кафедри
сільськогосподарських
машин
Київського
сільськогосподарського інституту (КСГІ). 1953–1962 р – очолює кафедру
сільськогосподарських
машин
КСГІ
(у
подальшому
Українська
сільськогосподарська академія).
В 1956 р. обраний академіком ВАСГНІЛ. Видатний учений став одним із
фундаторів Української академії сільськогосподарських наук (УАСГН), де
працював на посаді академіка-секретаря відділення механізації і електрифікації
з 1957 по 1962 р. до моменту реорганізації її у Південне відділення ВАСГНІЛ. 7
грудня 1977 р. нагороджений ВАСГНІЛ Золотою медаллю ім. В.П. Горячкіна. У
1991 р. обраний дійсним членом (академіком) Української академії аграрних
наук (нині – Національна академія аграрних наук України).
П.М. Василенко створив наукову школу з землеробської механіки в
Україні. Під його керівництвом захищено 7 докторських і майже 60
кандидатських дисертацій.
Помер 21 квітня 1999 р. в Києві. Похований у с. Новосілки (околиця
м. Києва).
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 74–77.

88

155 років від дня народження
ПРЯНИШНИКОВА Дмитра Миколайовича (1865–1948)
Вчений у галузі агрохімії, фізіології рослин, доктор
хімічних наук, академік Ан СРСРі ВАСГНІЛ
Народився 25 жовтня (6 листопада) у торговій
слободі Кяхта Забайкальської області.
Закінчив Московський університет (1887) і
Петровськую землеробську і лісову академію (1889). З
1895 р. і до кінця життя завідував кафедрою агрохімії
Московської сільськогосподарської академії.
Д.М. Прянишников читав лекції в Московському
університеті (1891–1931), на Голіцинських вищих жіночих сільськогосподарських
курсах (1909–1917), в Московському сільськогосподарському інституті (1916–1917)
і працював у низці наукових інститутів, організованих за його участю, − в Науковому
інституті по добривам та інсектофунгисидам, у Всесоюзному інституті по добривам,
агротехніці і агрогрунтознавству (1931–1948). Основні праці в галузі живлення
рослин і застосування добрив.
У 1916 р. Д.М. Прянишников сформулював теорію азотного живлення рослин,
що стала класичною; дав схему перетворення азотовмісних речовин у рослинах,
роз’яснив роль аспарагіна в рослинному організмі. Розробив наукові основи
фосфорування ґрунтів. Ним дана характеристика фізіології вітчизняних калійних
солей, апробовані різні види азотних і фосфорних добрив в основних землеробських
районах СРСР. Працював над питаннями вапнування кислих грунтів, гіпсування
солонців, вживання органічних добрив. Удосконалив методи вивчення живлення
рослин, аналізу рослин і ґрунтів, вегетаційного досвіду. Розробив проблему
розміщення добрив у сівозмінах, питання норм, строків і техніки внесення добрив у
ґрунт, виробництва складних мінеральних добрив. Світовою популярністю
користується класична праця Д.М. Прянишникова «Агрохімія», яка удостоєна
Державної премії СРСР у 1941 р. Нагороджений двома орденами Леніна.
Помер 30 квітня 1948 р.
Джерело:
Прянишников
Дмитрий
Николаевич.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прянишников,_Дмитрий_Николаевич
(дата
12.12.2019 р.)
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звернення

140 років від дня народження
КУЛЖИНСЬКОГО Сергія Пантелеймоновича (1880–1947)
Вчений-аграрій, доктор сільськогосподарських наук
Народився 26 жовтня 1880 р. у Полтаві. У 1892 р.
в 12-річному віці Сергій вступив до Полтавської
класичної чоловічої гімназії імператора Олександра I
Благословенного (нині – Полтавська спеціалізована
школа № 3), а в 1900 р. разом із батьками переїхав до
Харкова, де через рік закінчив Харківську класичну
гімназію. У 1901 р. за конкурсом вступив на
сільськогосподарське
відділення
Київського
політехнічного інституту Імператора Олександра ІІ
(нині – Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»), яке закінчив у 1907 р.
Після закінчення навчального закладу викладав у Ніжинському нижчому
технічному училищі Чернігівської губернії й водночас у 1907–1908 рр. читав курс
природничої історії в Ніжинській жіночій гімназії. Наступні два роки працював
помічником губернського земського агронома Чернігівської губернії К.І. Тархова.
Від 1909 р. – агроном Уманського повіту Київської губернії. Тогоріч організував й
очолив Роменське сільськогосподарське дослідне поле Полтавської губернії і за
сумісництвом працював вченим секретарем Роменського повітового
сільськогосподарського товариства. Результати трирічної наукової діяльності при
Роменському дослідному полі виклав у спеціальних «Звітах».
У 1910 р. С.П. Кулжинський підготував проект Носівської
сільськогосподарської дослідної станції (нині – Носівська селекційно-дослідна
станція Інституту сільськогосподарської мікробіології та АПВ НААН). Від червня
1911 р. під його керівництвом (до 1930 р.) вона розпочинає свою багатогранну
діяльність і досить швидко стає однією із кращих у країні серед організаційних
побудов такого типу. Крім того, протягом 1911–1913 рр. він очолює мережу
дослідних полів (Макіївське, Глухівське і Чемерське), а також завідує до 1918 р.
мережею колективних дослідів із добривами Чернігівської губернії від місцевого
губземства. У роки перших сподівань державності – голова ради середньої школигімназії в м. Носівка і виборний голова Носівських волосних земських зборів (1917–
1918). З остаточним встановленням радянської влади – активний учасник усіх
процесів щодо запровадження організаційних основ ведення сільськогосподарської
дослідної справи в УСРР. У 1923–1930 рр. – член Всеукраїнського бюро з
сільськогосподарської дослідної справи і Ради Всеукраїнського насіннєвого
товариства. У 20-х роках XX ст. виступив ініціатором запровадження в УСРР
замість обласної – крайової організації сільськогосподарської дослідної справи, що
стала предметом гострої критики у наукових колах.
У 1933 р. переходить до Всесоюзного інституту добрив, агротехніки і
агроґрунтознавства ім. К.К. Гедройца (далі – ВІДАА), в якому протягом 1934–
1944 рр. очолює відділ агротехніки. Від імені інституту в 1934–1936 рр. керуваво
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науково-дослідницькою роботою із зеленим добривом у вологих субтропіках. У
цей період організував видання великих колективних збірок праць (4-х –
«Удобрення у сівозмінах», 2-х – «Сучасні питання сидерації»). Відповідно до
рішення спеціальної комісії ВАСГНІЛ 9.11.1935 р. отримує науковий ступінь
доктора сільськогосподарських наук без захисту дисертації за сукупністю наукових
праць. Наприкінці 30-х років минулого століття за сфабрикованою справою його
заарештовано як «ворога народу» терміном на один рік і згодом звільнено за
колективного клопотання вчених-колег. Крім праці у ВІДАА, протягом 27.09.1939
– 26.08.1941 рр. за сумісництвом очолює кафедру рослинництва в Плодоовочевому
інституті ім. І.В. Мічуріна. В евакуації з липня 1941 р. працює також за
сумісництвом заступником директора з наукової роботи на Кузнецькій дослідній
станції у Пензенській області. У січні 1942 р. переїжджає до м. Омська і працює у
Сибірському НДІ зернового господарства. У травні 1943 р. повертається до
Москви. Продовжує працювати у ВІДАА та за сумісництвом керує лабораторією
зернобобових культур Північного НДІ зернового господарства у Підмосков’ї.
У 1944 р. призначений завідувачем кафедри рослинництва Кишинівського
сільськогосподарського інституту ім. М.В. Фрунзе. У 1945 р. ініціював створення
чотирьох науково-дослідних станцій при Кишинівському СГІ. Одну з них у
с. Кетроси очолював за сумісництвом. Творча спадщина С.П. Кулжинського
налічує 390 наукових і науково-популярних праць з актуальних проблем
інтенсивного ведення землеробства, передусім удосконалення сівозмін і
раціонального використання парів. С.П. Кулжинський – розробник методу
форсованого розмноження селекційних сортів картоплі вічками.
Помер 27 вересня 1947 р. від довготривалої хвороби. Похований на
Вірменському кладовищі у м. Кишиневі.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 344–350.

ЛИСТОПАД
85 років від дня народження
КУШНАРЬОВА Артура Сергійовича (1935–2017)
Вчений у галузі механізації сільськогосподарського
виробництва, доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент НААН
Народився 2 листопада 1935 р. у м. Якутську
(Російська Федерація). У 1952 р., після закінчення
школи, вступає до Московського інституту
інженерів сільського господарства, який з відзнакою
закінчує в 1957 році.
Протягом 1957–60 рр. – інженер-механік БМУ
«Меліоводбуд». З 1960 по 1963 р. Артур Сергійович
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аспірант Сільськогосподарської академії ім. К.А. Тімірязєва.
З 1963 р. починається трудова діяльність майбутнього науковця в стінах
Мелітопольського інституту механізації сільського господарства. За, майже,
п’ятдесят років праці в учбовому закладі А.С. Кушнарьов працював на посадах
асистента, доцента, професора, завідувача кафедри, проректора з наукової
роботи. У 1964 р. у Всесоюзному інституті сільськогосподарської заочної освіти
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Освоєння мілкодолинних луків
Якутії», а в 1982 р. у Челябінському інституті механізації та електрифікації
сільського господарства – докторську дисертацію на тему: «Механікотехнологічні основи процесу дії робочих органів ґрунтообробних машин і
знарядь на ґрунт».
З 1974 по 1985 р. А.С. Кушнарьов – проректор з наукової роботи МІМСГу.
Будучи проректором з наукової роботи, вчений організував підготовку наукових
кадрів для інституту в найбільших наукових центрах СРСР (у Москві,
Ленінграді, Мінську, Києві та інших містах). В окремі роки готувалося до 10
кандидатів наук. Упродовж 1985–1993 рр. – завідувач кафедри
Мелітопольського інституту механізації сільського господарства. У 1985 р. йому
присвоєно вчене звання професора. Коло наукових інтересів вченого: - механікотехнологічні основи землеробської механіки та механіки ґрунту; - ґрунтозахисні
технології та засоби механізації для їхнього здійснення; - комплексна програма
забезпечення населення України молочними продуктами.
Педагогічна діяльність професора А.С. Кушнарьова відзначена знаком
«Відмінник вищої школи СРСР». Велика робота велася ним щодо залучення
студентів до науково-дослідної роботи. А.С. Кушнарьов – засновник ряду нових
напрямків в аграрній науці: збирання зернових методом очісування та
виготовлення регулярних волоконнооптичних джгутів
У 1993–1997 рр. – Генеральний директор Інституту механізації
тваринництва Української академії аграрних наук у Запоріжжі. Основну увагу
вчений приділяв продовольчому ринку і місцю АПК України у світовій
економіці. A.C. Кушнарьовим обґрунтовані механіко-технологічні основи
обробітку ґрунту, створено типорозмірний ряд робочих органів для
ґрунтозахисної технології, більшість з яких поставлено на виробництво на
машинобудівних заводах України. Розроблена методика комплексної оцінки
техніки і технологій для тваринництва, птахівництва та кормовиробництва.
Опублікував понад 200 наукових праць. Має 13 авторських свідоцтв на
винаходи. Під керівництвом вченого підготовлено 4 доктори та 23 кандидати
наук. Обраний у 1993 p. членом-кореспондентом УААН: відділення
землеробства, меліорації та механізації. A.C. Кушнарьов – член міжнародної
організації ISO. Брав участь у роботі міжнародних конференцій у Польщі,
Голландії, Білорусії, Казахстані, Росії.
Помер 5 листопада 2017 р.
Джерело: Кушнарьов Артур Сергійович: біобібліографічний покажчик публікацій з
1962 по 2015 рік / ТДАТУ; наукова бібліотека; укладач Н. М. Семенюк. Мелітополь, 2015. 52 с.
– («Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ»).
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85 років від дня народження
МУКОВОЗА Володимира Олександровича (1935–2011)
Вчений у галузі аграрної економіки, кандидат
економічних наук, професор
Народився 3 листопада 1935 р. у
с.
Пархомівка
Краснокутського
району
Харківської області. У 1950–1954 рр. навчався в
Старомерчанському
сільськогосподарському
технікумі. Із 1955 до 1958 рр. служив у рядах
Радянської Армії.
У 1958 р. вступив на економічний
факультет Харківського сільськогосподарського
інституту імені В.В. Докучаєва, після закінчення якого працював у Валківському
виробничому управлінні сільського господарства інспектором-організатором,
старшим агрономом-насінником.
У 1966 р. Володимир Олександрович вступив до аспірантури при відділі
економіки Українського НДІ. У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію. Із
1974 р. обіймав посаду директора дослідного господарства «Мерефа» УкрНДІ
овочівництва і баштанництва.
Із січня 1976 р. В.О. Муковоз працював у Харківському національному
аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва асистентом, старшим викладачем,
доцентом, професором. Співавтор навчального посібника «Сільське
господарство зарубіжних країн» і монографії «Економіка і організація
насінництва овочево-баштанних культур».
Автор близько 100 наукових та науково-методичних праць. За роки
педагогічної діяльності видав 24 навчально-методичні розробки, був куратором
трьох академічних груп, протягом багатьох років очолював роботу
студентського наукового гуртка. Підготував до друку навчальний посібник
«Збірник задач з економіки галузей сільського господарства». Керував
виконанням теми наукових досліджень на замовлення Всесоюзного об’єднання
«Сортонасіннєовоч» у 1982–1986 рр. і 1988–1990 рр. У результаті розроблено і
впроваджено у виробництво науково обґрунтовані пропозиції щодо підвищення
економічної ефективності овочево-баштанного насінництва в СРСР.
На основі проведених досліджень Володимиром Олександровичем
розроблено шість наукових рекомендацій всесоюзного значення для підвищення
економічної ефективності виробництва насіння овочевих і баштанних культур.
Учений створив наукову школу з проблем розвитку овочево-продуктового
підкомплексу України в умовах ринку, підготував шість кандидатів економічних
наук. Нагороджений нагрудним знаком «За відмінні успіхи в роботі».
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.
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80 років від дня народження
ЛЕВЧЕНКА Володимира Івановича (1940–2017)
Вчений у галузі ветеринарної медицини, доктор
ветеринарних наук, професор, академік НААН
Народився 4 листопада 1940 р. у с. Королівка
Макарівського району Київської області. У 1963 р.
закінчив ветеринарний факультет Білоцерківського
СГІ. Працював ветеринарним лікарем колгоспу і
звірогосподарства, завідувачем Ломоватської та
Червонослобідської
ветеринарних
дільниць
Черкаської районної станції по боротьбі з хворобами
тварин.
Упродовж 1967–1970 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі терапії та
клінічної діагностики Білоцерківського СГІ. У 1970 р. захистив кандидатську
дисертацію: «Нарушение функций щитовидной железы и минерального обмена
при бронхопневмониях у телят». У 1986 р. у Московській ветеринарній академії
захистив докторську дисертацію: «Болезни печени у молодняка крупного
рогатого скота при выращивании и откорме в специализированных хозяйствах».
У 1988 р. йому було присвоєно вчене звання професора.
Після відновлення незалежності нашої держави академік В.І. Левченко був
серед тих, хто створював УААН. У 1991–1995 рр. працював завідувачем сектору
ветеринарної медицини відділення тваринництва і ветеринарної медицини (за
сумісництвом), брав участь у формуванні науково-технічних програм і завдань
досліджень для інститутів. У 1990 р. В.І. Левченко був обраний членомкореспондентом, у 1995 р. – академіком УААН.
Уся трудова діяльність В.І. Левченка пов’язана з кафедрою терапії та
клінічної діагностики Білоцерківського НАУ, де він працював завідувачем з 1978
по 2012 р. Нині Володимир Іванович працює професором цієї кафедри. Наукова
діяльність вченого спрямована на вивчення метаболічних хвороб і патології
печінки у корів та молодняку, шлунково-кишкових та респіраторних
захворювань телят. Ним уперше вивчено гнійний гепатит і гепатоз у молодняку
великої рогатої худоби, зміни складу жовчі, жовчних кислот, синтезу біологічно
активних метаболітів вітаміну D за хвороб печінки. Він один з перших описав
гіпопластичну анемію телят, методи її діагностики і терапії.
В.І. Левченко – автор і співавтор підручників, довідників, навчальних
посібників. За його редакцією вийшли: «Клінічна діагностика хвороб тварин»
(1995), «Внутрішні хвороби тварин» (1999, 2001, 2014, 2015), «Клінічна
ветеринарна біохімія» (2002), «Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин»
(2004). Ці видання стали настільними для студентів і ветеринарних лікарів.
Вчений є автором сотень наукових статей, авторських свідоцтв і патентів,
настанов щодо застосування препаратів, підготував 6 докторів і 20 кандидатів
наук.
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Протягом 5-ти років (1993–1998) В.І. Левченко був членом експертної ради
із зоотехнії та ветеринарної медицини ВАК України. Він є членом 2-х
спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій,
фармакологічної комісії, редколегії кількох журналів і збірників наукових праць.
В.І. Левченко – «Відмінник освіти України» (2000); лауреат премії УААН
«За видатні досягнення в аграрній науці» (2003) та лауреат премії НААН
ім. С. Гжицького (2010); «Заслужений працівник ветеринарної медицини
України» (2009); нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України
(2004); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006); відзнаками
Державного комітету ветеринарної медицини України (2007 і 2010), Почесною
відзнакою УААН (2010). У 2013 р. В.І. Левченко отримав почесну нагороду
Міжнародного академічного рейтингу «Золота Фортуна» – медаль
«Незалежність України» ІІІ ступеня.
Джерело: Мандигра М. С., Бусол В. О., Влізло В.В. В.І. Левченку – 75. Вісник аграрної
науки. 2015. № 11. С. 79.

90 років від дня народження
ВЕРВЕЙКА Анатолія Петровича (1930–2013)
Вчений у галузі землевпорядкування, кандидат
економічних наук, професор
Народився 6 листопада 1930 р. у с. Березовка
Борисовського району Бєлгородської області в
селянській родині. У 1958 р. закінчив Харківський
сільськогосподарський
інститут
імені
В.В.
Докучаєва
за
спеціальністю
«Землевпорядкування».
У 1958–1960 рр., перебуваючи на посаді
землевпорядника, працював у складі Сумської
експедиції з обстеження ґрунтів. У 1960–2013 рр. працював у Харківському
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва. Анатолій Петрович
був аспірантом, асистентом, доцентом, проректором із міжнародних зв’язків. У
1973–2013 рр. очолював кафедру управління земельними ресурсами та кадастру.
Учений протягом 15 років був членом Державного комітету з науки і
техніки, учасником ВДНГ. Розробив методику протиерозійної організації
території та економічного обґрунтування проектів, основні положення
земельного кадастру, які використовують у народному господарстві.
Науковець видав більше 90 науково-методичних праць. Він – автор
10 навчальних посібників із землеустрою, зокрема: «Научные основы
землеустройства» (1980), «Комплекс мероприятий по защите почв от эрозии»
(1983), «Землеустройство в условиях интенсивных систем земледелия» (1985),
«Защита почв от эрозии» (1986); підручника «Землеустройство с основами
геодезии» (1987).
95

Зміст наукових праць А.П. Вервейка спрямовано на поліпшення соціальноекономічних умов використання й охорони земельних ресурсів з різними
формами власності на землю в ринкових відносинах. Учений неодноразово був
на стажуванні за кордоном, підтримував творчі зв’язки зі спеціалістами інших
країн, був почесним професором Хенаньського сільськогосподарського
університету (КНР).
Професор А.П. Вервейко брав активну участь у проведенні земельної
реформи в Україні, здійснював наукове керівництво підготовкою кандидатів
наук, бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Протягом 20 років був членом
спеціалізованої ради економічного напряму, головою методичної комісії
факультету зі спеціальності «Землеустрій та кадастр».
За багаторічну плідну педагогічну, наукову, методичну, виховну,
суспільну роботу Анатолію Петровичу присвоєно почесні звання «Заслужений
працівник вищої школи України» та «Почесний землевпорядник України». Його
нагороджено трудовою відзнакою «Знак Пошани», знаком «Відмінник освіти»,
медаллю «За доблесну працю», почесною відзнакою Харківської обласної ради
«Слобожанська слава», почесними грамотами.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

90 років від дня народження
СТЕКЛЕНЬОВА Євгена Петровича (1930–1019)
Вчений у галузі фізіології, селекції та генетики
тварин, доктор біологічних наук, професор
Народився 7 листопада 1930 р. у м. Полтава.
У 1953 р. закінчив зоотехнічний факультет
Полтавського сільськогосподарського інституту.
Ще з студентських років він виявив неабиякий
інтерес до вивчення проблем трансплантації
ембріонів овець і особливостей розмноження
тварин.
Його вчителями були академік А.В. Квасницький та доцент
М.М. Манковська, спілкування з якими вплинуло на вибір місця роботи в
Асканії-Нова. Євген Петрович розпочав трудову діяльність у Всесоюзному
науково-дослідному інституті гібридизації та акліматизації тварин «АсканіяНова» імені М.Ф. Іванова, де пройшов шлях від лаборанта до наукового
співробітника. Досвід, набутий під час навчання в аспірантурі цього інституту,
цілеспрямованість, наполегливість та невтомність забезпечили успішний захист
кандидатської дисертації «Некоторые вопросы физиологии размножения
асканийских тонкорунных овец» у 1960 р. У 1965 р. йому було присуджено вчене
звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «фізіологія тварин».
У 1972 р. ним було захищено докторську дисертацію «Морфологическая
96

характеристика гамет и физиологические особенности размножения животных в
связи с их гибридизацией». Висока оцінка дослідницької роботи та
організаторські здібності Євгена Петровича стали вирішальними для обрання
його завідувачем відділу акліматизації та гібридизації диких тварин (1978–1979).
В подальшому (1990–1994) він обіймав посаду завідувача лабораторії фізіології
розмноження диких тварин Українського науково-дослідного інституту
тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова», у 1994 р. –
переходить на посаду в.о. провідного наукового співробітника. У 1995–2002 рр.
працював провідним науковим співробітником Біосферного заповідника
«Асканія-Нова», а з 2002 до 2011 р. – головним науковим співробітником
лабораторії збереження різноманіття диких тварин заповідника. Наукову
діяльність Євген Петрович поєднував із науково-педагогічною, читаючи лекції
студентам вищих навчальних закладів. У 2001 р. йому було присуджено вчене
звання професора за спеціальністю «генетика».
Понад п’ятдесят років наукової діяльності Євген Петрович присвятив
виконанню наукових досліджень з фізіології відтворення, віддаленої
гібридизації, морфології, біології тварин. Він значно розвинув наукові
дослідження в галузі віддаленої гібридизації тварин. В результаті багатолітніх
експериментів зі схрещування диких та свійських тварин було з’ясовано
анатомо-фізіологічні особливості розвитку, відтворювальну здатність
віддалених гібридів, проаналізовано особливості гаметогенезу тварин родин
Bovidae, Caprinae, Cervidae, Equidae, Camelidae, Suidae, Leporidae, Carnivora,
Phasianidae, Anatidae, які узагальнені у монографіях «Отдаленная гибридизация
животных» (2001), «Морфогенетическая характеристика гамет млекопитающих
в связи с их гибридизацией» (2005). Завдяки науковому пошуку були створені
нові форми гібридів бантенгової та бізонячої комбінацій зі свійською коровою,
передані для впровадження у виробництво в Інститут тваринництва степових
районів «Асканія-Нова» у 2004 р. Також гібриди бантенгової комбінації зі
свійською коровою були надані для подальших випробувань в Зону ЧАЕС. За
безпосередньої участі Є.П. Стекленьова досягнуті успіхи у збереженні
генофонду та розведенні окремих рідкісних та цінних видів тварин у зоопарку
«Асканія-Нова», здійснено широке впровадження наукових розробок.
Результати досліджень увійшли у підготовлену у співавторстві з
М.В. Бевольською і видану у 2017 р. монографію «Размножение бескилевых
птиц: Птенцы. Их рост. Выживаемость. Выращивание» та 346 наукових праць,
представлених на численних міжнародних симпозіумах та конференціях. Ним
створена наукова школа, підготовлено 7 кандидатів сільськогосподарських та
біологічних наук – І.С. Шинкаренко, В.М. Зубко, Т.М. Єлістратова,
Н.І. Ясинецька, А.Д. Лобанова, В.М. Смаголь, В.О. Смаголь.
Євген Петрович брав активну участь у науково-організаційній діяльності
заповідника як член Вченої ради, методичної комісії та редколегії наукового
журналу «Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова».
За значні досягнення в науковій діяльності Є.П. Стекленьова нагороджено
Грамотою Міністерства сільського господарства УРСР (1965), Грамотою
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Міністерства сільського господарства УРСР та Республіканського комітету
профспілки робітників і службовців сільського господарства і заготівель (1967),
Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1969); пам’ятною медаллю,
випущеною з нагоди 100-річчя від дня народження М.І. Вавілова (1987),
ювілейною медаллю Президії Верховної Ради СРСР (1970), Почесними
грамотами УААН (1998 р., 2000 р.), Почесною Грамотою Міністерства охорони
навколишнього природного середовища (2006), Почесною відзнакою НААН
(2010).
Є.П. Стекленьов характеризувався наполегливістю, невтомністю,
працелюбністю та вірністю обраній справі. Його наукову компетентність
доповнювали такі риси, як відповідальність та коректність, вимогливість
насамперед до себе.
Помер 24 травня 2019 р. в смт Асканія-Нова Херсонської області.
Інформацію отримано з Біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. ФальцФейна НААН.

130 років від дня народження
АЛЕШІ Олександра Гавриловича (1890–1922)
Вчений у галузі антропології, археології та
етнології, один із організаторів
сілььскогосподарської дослідної справи в Україні
Народився 9 листопада 1890 р. у с. Грушки
(цукроварня
«Грушки»
Балтського
повіту
Подільської
губернії
(нині
м.
Ульяновка
Кіровоградської обл.). У 1908 р. закінчив Уманську
чоловічу гімназію. У 1908–1910 рр. навчався на
фізико-математичному факультеті Університету
Святого Володимира у Києві (нині – Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка), а потім до 1915 р. – у групі
географії та етнографії природничого відділення фізико-математичного
факультету
Імператорського
Санкт-Петербурзького
(Петроградського)
університету.
З жовтня 1910 р. брав активну участь у збиранні етнографічного матеріалу
в Київській губернії. На замовлення Російського Антропологічного товариства
при Санкт-Петербурзькому університеті організовує антропологічні та
етнографічні студії в м. Умані (влітку 1911 р.) та антрополого-етнологічну
експедицію на Урал, в Пермську, Уфимську та Оренбурзьку губернії. За
дорученням Етнографічного відділу Російського Музею Олександра III та
Імператорського Російського Географічного товариства влітку 1913 р. робить
антропометричні виміри та збирає етнографічні колекції на Херсонщині. Влітку
та весною наступного року організовує антрополого-етнологічну експедицію від
Імператорського Російського географічного товариства у Херсоні, Александрії,
Ананьєві, Тирасполі, Одесі, Хотині. Від імені цього ж товариства восени та
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влітку 1915 р. складає відповідні карти Київської губернії.
У 1918 р. переїжджає до Києва, де стає спочатку членом-співробітником
Українського наукового товариства ім. Т. Шевченка та обирається дійсним його
членом, а потім – секретарем товариства до 1920 р. З 6 вересня 1918 р. увійшов
до складу Комісії із заснування Українського народного університету, а з
14 листопада 1918 р. став членом підкомісії Комісії з розробки статуту, штатів
Української академії наук (нині – Національна академія наук України).
На запрошення академіка П.А.Тутковського стає першим ученим
секретарем Сільськогосподарського вченого (згодом – наукового) комітету
України (нині Національна академія аграрних наук України) спочатку при
Народному Міністерстві земельних справ при уряді Директорії УНР, а потім
Народному Комісаріаті земельних справ УСРР. За його участі затверджується
перший «Статут» відомства 27 січня 1919 р. Один з ініціаторів започаткування у
1919 р. друкованого органу СГВКУ – «Труди Сільськогосподарського вченого
комітету України». У тому ж році став розробником першого регламентуючого
документа стосовно галузевої бібліотечної справи «Положення про Центральну
сільськогосподарську бібліотеку України». Разом із М. Флоровим,
В. Огієвським, О. Янатою за пропозицією академіка В.І. Вернадського 1 лютого
1920 р. розробляє новий «Статут СГВКУ» як автономної центральної
сільськогосподарської інституції при УАН. Згідно з постановою Пленуму
СГНКУ від 2 квітня 1921 р. звільнений з посади вченого секретаря, залишившись
його дійсним членом. З 1 травня 1921 р. по 1 лютого 1922 р. очолює створену
ним у 1919 р. секцію сільськогосподарського побуту СГНКУ, яка стала новим
напрямом в українській аграрній науці.
За час існування секції, що складалась із двох бюро: народного побуту в
сільському господарстві та народного побуту в сільськогосподарській
промисловості вдалося зібрати та опрацювати бібліографічний матеріал з
проблеми, скласти картограми та відповідні карти щодо різних форм та еволюції
в хліборобстві, скотарстві, рибальстві, полюванні, бджолярстві, городництві,
садівництві та ін. Помер 4 квітня 1922 р. від туберкульозу, не здолавши цю
хворобу, яку отримав під час майже дворічних митарств по перевезенню з
Петрограда за дорученням спільного зібрання УАН від 19 вересня 1918 р. та
пропозиції академіка В.І. Вернадського бібліотеки і колекції свого вчителя
Ф.К. Вовка до Києва. Похований у Києві.
Творча спадщина О.Г. Алешо налічує два десятки статей. Велика частина
праць, включаючи його багатосторінкові наукові звіти під час експедиції від
імені Російського географічного товариства, залишилися неопублікованими.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 22–24.
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165 років від дня народження
БЄЛЯЄВА Володимира Івановича (1855–1911)
Вчений – ботанік, доктор наук, професор
Народився 14 листопада 1855 р. у родовому
маєтку с. Борзецово Коломенського повіту
Московської губернії. Із 1865 р. навчався в приватній
гімназії Ф.І. Креймана (Москва). Незважаючи на те,
що його улюбленою дисципліною в гімназії була
історія, Володимир Іванович під впливом статей з
психології та фізіології професора Сєченова, які
друкували в журналі «Вісник Європи», вирішив
присвятити себе природничим наукам.
У 1874 р. В.І. Бєляєв закінчив гімназію з найвищими оцінками з усіх
дисциплін в атестаті. Спочатку вступив до медичного факультету Московського
університету, але незабаром перейшов на природниче відділення фізикоматематичного факультету, який закінчив у 1878 р., здобувши звання кандидата.
У січні 1879 р. Бєляєва залишили при університеті для підготовки до
магістерського іспиту. У 1882 р. його призначено асистентом кафедри
морфології та систематики рослин. У 1884 р. захистив дисертацію на здобуття
ступеня магістра на тему «Про антеридії й антерозоїди в різноспорових
плаунових». Після захисту дисертації В.І. Бєляєв виїхав до Страсбурга для
продовження наукової роботи, а у вересні того ж року був відкликаний до
Варшави, де його призначили доцентом кафедри анатомії та фізіології рослин
Варшавського університету. У Варшаві вийшла його книга «Препарати
Вермінського», яка була першою працею ботанічної лабораторії Варшавського
університету. У ботанічній лабораторії підготовлено більше 50 повідомлень і
праць ученого та його учнів з різних питань морфології, анатомії та фізіології
рослин. У 1891 р. В.І. Бєляєв захистив докторську дисертацію з ботаніки в СанктПетербурзькому університеті і став ординарним професором. Понад 90 праць
ученого надруковано в 1884–1902 рр.
У 1885–1897 рр. В.І. Бєляєв завідував Помологічним садом, у якому
закладено один із перших у Росії торгових розплідників фірмових дерев. Тоді
колекції саду поповнилися великою кількістю нових сортів. Успіх роботи
відзначено вищими нагородами на виставках у Харкові, Москві, СанктПетербурзі (премія імператора) і Нижньому Новгороді.
У 1901 р. В.І. Бєляєва призначено директором Інституту сільського
господарства і лісівництва в Пулавах (Ново-Олександрія). Але невдовзі він
перейшов на посаду попечителеля Київського (1900–1905), а потім
Варшавського округу (1905–1911). Із призначенням на цю посаду для
В.І. Бєляєва закінчився час його наукової творчості. Помер учений 16 жовтня
1911 р. у Санкт-Петербурзі.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.
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140 років від дня народження
ТУЛАЙКОВА Сергія Максимовича (1880–1932)
Вчений – агроном, один з організаторів
сільськогосподарської дослідної справи в Україні
Народився 17 листопада 1880 р. у с. Нікольська
Пестровка Городнищенського повіту Пензенської
губернії. Після закінчення місцевої сільської школи, а
також народного училища в с. Кенша та Саранського
чотирикласного училища у 1895 р. витримує вступні
іспити
до
Маріїнського
середнього
сільськогосподарського училища (Саратовська губ.).
Восени 1901 р. закінчує повний курс на відмінно з атестатом 1 розряду, що давало
право для вступу до одного із вищих навчальних закладів Департаменту
землеробства. Однак, не маючи змоги оплатити вступний грошовий внесок за
навчання до вузу, протягом 1901–1904 рр. змушений очолювати Ашхабадське
дослідне поле. У 1904 р. його мрія отримати вищу фахову освіту здійснюється, і він
вступає
до
сільськогосподарського
відділення
Московського
сільськогосподарського інституту (нині – Федеральна державна бюджетна освітня
установа вищої професійної освіти Російський державний аграрний університет –
Московська сільськогосподарська академія імені К.А. Тімірязєва), який з дипломом
I ступеня «ученого агронома» закінчує у 1908 р. Після закінчення інституту протягом
1909 р. – помічник завідувача Дерюгінського дослідного поля. Наступного року
відгукується на пропозицію керівника мережі дослідних полів Всеросійського
товариства цукрозаводчиків С.Л. Франкфурта і стає її спеціалістом (агрономом).
Вивчав дію окремих поживних речовин у добривах і вплив удобрення на різних
типах ґрунтів Південноруського буряківничого району. Від весни 1911 р. бере
активну участь у створенні майбутньої Центральної дослідної станції з культури
цукрового буряку (нині – Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла
НААН). Того ж року під його керівництвом провадиться суцільна зяблева оранка
дослідного поля. З 1.11.1911 р. призначений завідувачем установи. З 28.10.1910 р.
С.М. Тулайков став членом єдиного в країні спеціалізованого галузевого наукового
творчого зібрання – Київського агрономічного товариства. 16.02.1911 р. його також
обирають членом Комісії по розповсюдженню сільськогосподарських знань. Ще з
1910 р. бере активну участь у роботі Комісії по вивченню картопляного господарства
Південно-Західного краю, ініціатором створення якої стало Товариство з вивчення
сільськогосподарської діяльності навколишніх у м. Києві районів. У 1915 р.
Петроградський лісовий інститут і Сільськогосподарський вчений комітет
Департаменту землеробства запропонували посаду завідувача Бюро землеробства і
ґрунтознавства при Вченому комітеті Міністерства землеробства директору
Безенчуцької дослідної станції, яка свою історію вела з 1903 р. – М.М. Тулайкову.
Одночасно його обирають членом Сільськогосподарського вченого комітету
Міністерства землеробства і завідувачем сільськогосподарської хімічної лабораторії
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при Лісовому інституті. Замість нього з лютого 1916 р. посаду директора
Безенчуцької дослідної станції (нині – Самарський НДІ сільського господарства
ім. М.М. Тулайкова) зайняв С.М. Тулайков, що очолював установу до 1930 р.
включно. У 1919 р. Безенчуцька дослідна станція визнається обласною з
обслуговуванням Самарської, Сибірської, Уфимської, частини Казанської і
Оренбурзької губерній, що в свою чергу поклало на С.М. Тулайкова і науковометодичне керівництво діяльністю функціонуючих у них дослідницьких інституцій.
У
1925
р.
станція
відкриває
велике
дослідне
господарство
«Держплемнасінькультура» для отримання елітного матеріалу. Воно було створено
на основі хутору Пісочне площею 437 га, який за рахунок наполегливості
С.М. Тулайкова було передано станції у 1920 р. і вже у 1922 р. на площі 6 га закладено
обласний маточний розсадник насіння. Серед інших організаційних ініціатив
директора цього періоду зміцнення і, головне, удосконалення структурної побудови
установи до семи відділів: рільництва, селекції, агрохімії, метеорології,
тваринництва, економіки і організації господарства. У 1927 р. відновлюється
діяльність і машиновипробувального відділу. Крім науково-організаційної роботи
С.М. Тулайков професійно займався і викладацькою. У 1922 р. його обрано
завідувачем кафедри агрохімії і сільськогосподарського аналізу Самарського
сільськогосподарського інституту (нині – Федеральне державна освітня установа
вищої професійної освіти «Самарська державна сільськогосподарська академія»). У
1926 р. постановою науково-технічної секції ДСУ йому присвоюється вчене звання
професора, того ж року затверджують головою Державної кваліфікаційної комісії
інституту.
Помер у травні 1932 р. від туберкульозу.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 522–528.

ГРУДЕНЬ
130 років від дня народження
КУЛЄШОВА Миколи Миколайовича (1890–1968)
Видатний учений-рослинник, академік АН УРСР,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
заслужений діяч науки України
Народився 5 грудня 1890 р. у м. Фергана
Узбецької РСР у сім’ї політичного засланця.
У 1909 р. закінчив із золотою медаллю Київську
класичну гімназію, а в 1913 р. – агрономічне
відділення Київського політехнічного інституту. Із
1913 до 1926 рр. М. М. Кулєшов працював
завідувачем лабораторії фізіології рослин Харківської
дослідної станції, директором Центральної контрольно-насіннєвої станції УРСР
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і одночасно (із 1922 р.) – завідувачем кафедри приватного землеробства
Харківського сільськогосподарського інституту. У 1933–1945 рр. завідував
кафедрою рослинництва Іркутського, а потім Омського сільськогосподарських
інститутів. Із 1945 р. і до кінця життя Микола Миколайович очолював кафедру
рослинництва Харківського сільськогосподарського інституту.
У 1938 р. йому присуджено науковий ступінь доктора
сільськогосподарських наук та присвоєно звання професора. У 1948 р. обрано
член-кореспондентом, а в 1951 р. – дійсним членом АН УРСР.
Учений М.М. Кулєшов – один із корифеїв вітчизняного рослинництва.
Різнобічна довголітня плідна діяльність створили йому високий авторитет і
популярність у широких колах науки і практики.
Він був сучасником академіка М. І. Вавилова, його найближчим
співробітником і соратником. Науковець зробив неоціненний внесок в екологію
польових культур, особливо кукурудзи і пшениці, а також у розробку наукових
основ насіннєзнавства, став основоположником наукової школи рослинниківекологів. Під його керівництвом підготовлено й успішно захищено
70 кандидатських і п’ять докторських дисертацій. Микола Миколайович – автор
понад 220 наукових праць.
Майже чверть століття видатний учений-рослинник М.М. Кулєшов
очолював кафедру рослинництва Харківського сільськогосподарського
інституту імені В.В. Докучаєва. Він був блискучим педагогом, вихователем
студентської і наукової молоді. Головними рисами його характеру були
інтелігентність, точність і обов’язковість. Микола Миколайович не шкодував
часу на спілкування з аспірантами. За спогадами колег та учнів, його шанували
за сердечну відкритість, щедрість і доброту.
Батьківщина високо оцінила діяльність ученого та педагога вищої школи,
нагородивши його трьома орденами Леніна, Почесною грамотою Президії
Верховної Ради України, двома золотими і трьома бронзовими медалями ВДНГ.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

155 років від дня народження
БАЖАЄВА Володимира Гавриловича (1865–1916)
Вчений у галузі суспільної агрономії
та аграрної економіки
Народився 5 грудня 1865 р. у Москві. Після
закінчення Московського 1-го реального училища
влітку 1885 р. вступив до Петровської землеробської
академії (нині – Російський державний аграрний
університет – МСГА імені К.А. Тимірязєва).
Трудову діяльність розпочав на посаді
Московського губернського агронома. Згодом він
став одним із методологічних теоретиків поняття
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«агрономічна допомога населенню». В.Г. Бажаєву вдалося формалізувати таке
явище як «суспільна агрономія», що широко спиралася на новітні галузеві
здобутки вчених і сприяла становленню та подальшому розвитку
сільськогосподарської дослідної справи в країні. Дослідник обстежив усі повіти
в губернії, починаючи з Волоколамського, з метою встановлення оптимального
співвідношення між орними і кормовими угіддями. Завдяки цьому польове
травосіяння стало ефективним агрономічним заходом боротьби з посухою та
підвищенням продуктивності полів. Власні напрацювання з окреслених питань
висвітлив у працях: 1) «Досвід дослідження заливних луків по річці Москві і
притоки її Нерської у Браницькому повіті Московської губернії» (М., 1892);
2) «Нарис селянського сільського господарства в Московській губернії» (М.,
1892); 3) «Сільськогосподарські установи В’ятського земства» (М., 1894);
4) «Історичний нарис економічних заходів Московського губернського земства»
(М., 1895). Однак найбільшу популярність у країні здобула його книга
«Селянське травопільне господарство у нечорноземній смузі Європейської
Росії» (М., 1900). На її основі В.Г. Бажаєв, який ще у 1893 р. склав іспити на
магістра сільського господарства, у листопаді 1900 р. на вченій раді
Московського сільськогосподарського інституту захищає за цією тематикою
дисертацію.
Серед організаторських ініціатив В.Г. Бажаєва на посаді Московського
губернського агронома слід виділити створення зразкового господарства в
с. Мещерському, а також заснування Шаповської сільськогосподарської школи
у Подільському повіті.
У Києві, у надзвичайно сприятливій творчій атмосфері розкрилася ще одна
грань В.Г. Бажаєва як видатного педагога та організатора освітнього процесу,
одного із фундаторів не тільки київської, а й української школи аграрних
економістів. Його практично відразу згідно з обранням Радою за згодою
Міністерства
торгівлі
та
промисловості
призначають
деканом
сільськогосподарського відділення КПІ. Серед ініціатив декана В.Г. Бажаєва 
відкриття 10 листопада 1903 р. агрономічного гуртка при КПІ. Членом його
правління він був до своєї смерті. Друкує низку публікацій для вирішення
аграрного питання в країні, а саме: 1) «Агрономічна школа і аграрна реформа»
(1906); 2) «Державна дума і аграрне питання» (1906); 3) «До питання про
майбутню аграрну реформу» (1906); 4) «До питання про органи аграрної
політики» (1906) та ін. У своїх дослідженнях В.Г. Бажаєв також надавав
величезного значення питанням кооперації усіх видів для населення й присвятив
цьому ряд робіт: «Кооперація і аграрне питання» для № 12–13 щотижневика
«Хозяйство» (1910); «Що дало і може дати російському селу кооперативний рух
в сільському господарстві» (1910)$ «Кооперація сільськогосподарська в Західній
Європі» та «Кооперація сільськогосподарська в Росії» (1911).
Великий резонанс у фаховому середовищі мала його книга «Селянська
оренда в Росії», що вийшла друком у 1910 р. Не менш знаковим явищем для
вітчизняного галузевого науково-освітнього процесу став вихід у 1912 р. його
«Курсу сільськогосподарської статистики», виданого КПІ як курс лекцій для
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студентів агрономічних спеціальностей.
Крім Київського політехнічного інституту, від імені якого навесні 1916 р.
В.Г. Бажаєв був обраний до фінансово-економічної комісії профільного
Міністерства, викладав у Народному університеті імені А. Шаянського на
створених у лютому 1906 р. Київських сільськогосподарських курсах, що у
червні 1908 р. реорганізований в Київський комерційний інститут (нині –
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана). В
останньому став одним із фундаторів. Крім курсів сільськогосподарської
економіки та сільськогосподарської статистики, читав сільськогосподарську
політику. Став одним із засновників Товариства економістів при цьому вузі, а
також обирався його головою.
Помер 27 травня 1916 р.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 30–35.

85 років від дня народження
НАГОРНОГО Миколи Никифоровича (1935–1994)
Вчений у галузі механізації сільського господарства,
доктор технічних наук, професор, академік УААН
Народився 10 грудня 1935 р. в с. Берестовець
Уманського району Черкаської області в сім’ї
колгоспників. Після закінчення сільської семирічної
школи у 1950 р. продовжив навчання в Уманському
технікумі механізації сільського господарства, який
закінчив із відзнакою в 1954 р. та отримав
спеціальність техніка-механіка. Восени цього ж року
був призваний до лав Радянської Армії, де прослужив
до 1957 р. Після демобілізації працював на будівництві Новокриворізького
гірничо-збагачувального комбінату. Після завершення будівництва комбінату
працював у Берестовецькій середній школі вчителем виробничого навчання і
фізики.
Без відриву від виробництва навчався в Українській Ордена Трудового
Червоного Прапора сільськогосподарській академії за спеціальністю механізація
сільського господарства, яку закінчив у 1962 р. та отримав кваліфікацію
інженера-механіка. Навчання продовжив в аспірантурі Українського НДІ
механізації та електрифікації сільського господарства (з 2000 р. це –
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського
господарства».
Науковий світогляд М.Н. Нагорного формувався в школі доктора
технічних наук, професора М.М. Настенка. У 1967 р. він успішно захистив
кандидатську дисертацію на тему «Дослідження агрегату з відвальними
робочими органами для терасування схилів під сільськогосподарські культури».
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Працював в Інституті на посаді старшого наукового співробітника лабораторії
механізації обробітку ґрунту, а з 1972 р. – завідувача цієї лабораторії; 1988–
1990 рр. – завідувач відділу механізації вирощування зернових культур. У 1990 р.
захистив докторську дисертацію на тему «Технології і засоби механізації захисту
ґрунту від ерозії на орних схилових землях Української РСР».
Наукові здобутки М.Н. Нагорного – це механіко-технологічні основи
технічного забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції в системі
контурно-меліоративного землеробства, сімейство технічних засобів для
безполицевого обробітку ґрунту, плуги ярусні, комбіновані ешелоновані
агрегати на базі одноопераційних знарядь, концепція розвитку вітчизняного
машинобудування для агропромислового комплексу та ін. З кінця 1990 р. і до
останніх днів життя працював на посаді академіка-секретаря Відділення
механізації та електрифікації Української академії аграрних наук.
М.Н. Нагорному у 1992 р. присвоєно вчене звання професора за
спеціальністю «Механізація сільськогосподарського виробництва». У
започаткованій ним науковій школі він підготував сім кандидатів наук та одного
доктора технічних наук. Учні та колеги пам’ятають його генеруючу активність,
невтомну працьовитість, повагу до аспірантів і співробітників. У 1993 р.
М.Н. Нагорний був обраний академіком УААН. Цього ж року у складі колективу
видатних вчених і практиків він став лауреатом Державної премії України в
галузі науки і техніки за розробку базової моделі та впровадження
ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією
території.
У розквіті творчої енергії 18 листопада 1994 р. Микола Никифорович
Нагорний помер. Похований у с. Новосілки біля Києва. Залишена ним спадщина
– це понад 150 наукових праць і авторських свідоцтв на винаходи та учні, які
продовжили започаткований ним науковий напрям досліджень.
Інформацію отримано з ННЦ «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства».
95 років від дня народження
ТАТАРІНОВА Анатолія Миколайовича (1925–2010)
Вчений у галузі садівництва, доктор
сільськогосподарських наук
Народився 14 грудня 1925 р. в м. Сімферополь
Кримської АРСР.
Брав участь в боях за звільнення Криму від
німецько-фашистських загарбників, був рядовим
полкової розвідки в період військових операцій в
Прибалтиці. Нагороджений медаллю «За отвагу»
(1944). Був важко поранений і виписаний з госпіталю
інвалідом другої групи.
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Після демобілізації повернувся до Сімферополя і вступив на навчання до
Кримського сільгоспінституту імені М.І. Калініна. Після закінчення інституту
працював на Бостандикському дослідному полі у Джамбульській
сільськогосподарській дослідній станції (Казахстан) головним науковим
співробітником. З 1958 по 2001 рр. працював на Кримській дослідній станції
садівництва старшим, головним науковим співробітником, а згодом завідуючим
відділом розсадництва.
Захистив кандидатську дисертацію на тему «Вивчення сіянців культурних
сортів яблуні і груші в якості підщеп в умовах Криму». У 1982 р. йому було
присуджено вчений ступінь доктора сільськогосподарських наук.
Основним напрямом наукової діяльності було вивчення та створення
нових підщеп для яблуні та груші, що дало можливість районувати, а потім
широко використовувати деякі з них як кращі підщепи на півдні України.
В результаті селекційної роботи вивів 10 слаборослих клонових підщеп
яблуні, 4 підщепних форми айви, стійких до високого вмісту карбонатів в ґрунті.
Був ініціатором, організатором і керівником з підготовки в Криму апробаторів
клонових підщеп. Розробив технологію вирощування плодів яблуні та груші на
слаборослих підщепах, рекомендував виробництву кращі форми крони
(кримська вільно-зростаюча пальмета). Запропонував методи прогнозування
сили росту і скороплідності дерев яблуні, сумісності щеплених компонентів,
реакції кореневої системи на близькість до ґрунтових вод тощо.
Опублікував понад 150 праць, у тому числі є автором і співавтором 34 книг,
методик та брошур з питань технологій вирощування плодових культур. Автор
5 підщеп для яблуні та груші, 6 винаходів. Головні наукові праці: Садоводство
на клоновых подвоях (1988); Питомник плодовых и ягодных культур (1984).
Нагороджений 2 золотими та бронзовими медалями ВДНГ СРСР. Має
звання «Заслужений агроном УРСР».
Інформацію отримано з Інституту садівництва НААН.

120 років від дня народження
МЕЛЬНІКОВА Миколи Йосиповича (1900–1973)
Вчений у галузі оцінки якості селекційного матеріалу,
кандидат сільськогосподарських наук, старший
науковий співробітник
Народився 19 грудня 1900 р. в с. Бурцево
колишньої Уфимської губернії і Ногаєвської волості
(Башкирської АРСР) в родині селян.
Свій трудовий шлях розпочинає спочатку
практикантом,
потім
техніком
в
млинарнохлібопекарській лабораторії колишнього Всесоюзного
інституту прикладної ботаніки, де він працював під
керівництвом технолога Чинго-Чингаса в лабораторії хлібопекарської оцінки
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селекційного матеріалу, першій в колишньому СРСР. Впродовж 1929–1931 рр.
працює на виробничому хлібопеченні з організації лабораторного контролю
процесів опари й випікання хліба у м. Києві. На цім підприємстві організовує ряд
заводських лабораторій. В 1931 р. М.Й. Мельников створює й очолює таку ж
лабораторію на одеському хлібозаводі-автоматі. В 1931 р. його запрошують на
Безенчузську державну селекційну станцію Куйбишевської обл. В 1932–1933 рр.
і в цій установі створює й очолює технологічну лабораторію з вивчення якості
сортів пшениці саме сортів Безенчузської станції.
З таким досвідом роботи зі створення технологічних лабораторій Миколу
Йосиповича запрошує на роботу дирекція Харківської селекційної станції. З
жовтня 1933 р. він очолює створену лабораторію технології. Лабораторія була
одна з найпотужніших аналогічних лабораторій в колишньому СРСР й сприяла
ефективності оцінки селекційного матеріалу і створенню сортів озимої і ярої
пшениць з високою якістю зерна.
В 1937 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук на тему «Оценка хлебопекарных свойств
селекционных сортов пшениц микродробильным методом».
Велику увагу М.Й. Мельніков приділяв методичній роботі. Під його
керівництвом розроблено ряд методик з визначення якості зерна і приладів:
політестограф для бракування селекційного матеріалу по малим пробам;
мікропрес для виготовлення макаронів, а також метод оцінки хлібопекарської
якості зерна тритикале. Для полегшення та прискорення процесу аналізу ним
запропонована удосконалена конструкція зерноріза.
У 1951 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника
за спеціальністю «исследование технологических свойств сортов пшениц в
процессе их выведения». Ним опубліковано більше 60 наукових праць з питань
борошномельної хлібопекарської якості зерна. Ним підготовлено багато
спеціалістів-технологів. Його лабораторними винаходами користується не одне
покоління співробітників лабораторії: зерноріз для визначення скловидності
пшениці, ячменю, жита; водяний метод оцінки якості подового хліба; мікропрес
для виготовлення макаронів. М.Й. Мельніков учасник Другої світової війніи
Його нагороджено орденом Червоної Зірки, медалями «За Победу», «За
доблестый труд», знаком «Отличник соцсоревнования УССР».
Помер М.Й. Мельников у 1973 р. Похований у м. Харків.
Інформацію отримано з Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН.
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110 років від дня народження
БОРИСОНІКА Зіновія Борисовича (1910–1990)
Вчений у галузі рослинництва,
доктор сільськогосподарських наук, професор
Народився 25 грудня 1910 р. в сселі Ізраїлівка
Устинівського району Кіровоградської області
(нині с. Березуватка ) в сім'ї селян. У 1925 р.
закінчив 4 класи трудової школи, у 1929 р –
Зеленівський сільськогосподарський технікум в
с. Зелене Широківського району Дніпропетровської
обл., у 1933 р. – Одеський сільськогосподарський
інститут.
З 1939 р. до початку війни навчався в аспірантурі при Українському
науково-дослідному інституті зернового господарства. Закінчив навчання 1
лютого 1948 р., а 16 лютого 1950 р. захистив дисертацію за темою «Ячмень и
рациональные приемы удобрения его в степи УССР» та рішенням Ради
Одеського сільськогосподарського Інституту Борисоніку З.Б. було присвоєно
науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук. У 1948–1953 рр.
працював на посаді вченого секретаря. В 1951 р. затверджений у вченому званні
старшого наукового співробітника за спеціальністю «Агротехніка зернових
культур». З 1953 по 1958 рік працював старшим науковим співробітником в
Українському науково-дослідному інституті зернового господарства та
Всесоюзному науково-дослідному інституті кукурудзи, з квітня 1958 р. –
завідувач лабораторії агротехніки зернових та олійних культур цього інституту.
Під час роботи в інституті виконав дослідження з вдосконалення агротехніки
ярого ячменю та підготував докторську дисертацію на тему «Биологические
основы агротехники ярового ячменя в степной зоне Украины», яку захистив в
Українському ордена Леніна науково-дослідному інституті рослинництва,
селекції і генетики ім. В.Я. Юр'єва у 1967 р. Результати досліджень з ячменем
послужили матеріалом для написання робіт: « Ячмень и овес в черноземной
зоне» (1957), «Ярі колосові культури» (1969), «Ячмень яровой» (1974) та інші.
В листопаді 1968 р. рішенням Вищої атестаційної комісії присвоєно вчений
ступінь доктора сільськогосподарських наук, а 13 травня 1970 р. – вчене звання
професора за спеціальністю «Рослинництво». 30 березня 1976 р. увійшов у склад
спеціалізованої Ради при Всесоюзному селекційно-генетичному інституті із
захисту
дисертацій
з
присудження
вченого
ступеня
доктора
сільськогосподарських наук зі спеціальностей селекція і насінництво та
рослинництво. Зіновій Борисович плідно працював з молоддю, підготував 15
кандидатів сільськогосподарських наук. Часто читав лекції студентам старших
курсів Дніпропетровського сільськогосподарського інституту, спеціалістам,
керівникам колгоспів та радгоспів, районних та обласних управлінь сільського
господарства. Науковий доробок ученого складає понад 170 праць.
Нагороджений медалями «За боевые заслуги» (02.1943 р. рішенням
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Військової Ради 9-ї Армії) та «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (10.1945 р. рішенням Президії Верховної
Ради СРСР указом від 09.05.1945 р.), а також п'ятьма іншими медалями в тому
числі ювілейною медаллю «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Інформацію отримано з ДУ Інститут зернових культур НААН.

200 років від дня народження
ХОДЕЦЬКОГО Старіона Мартиніановича (1820–1887)
Вчений-аграрій та освітянин, один з організаторів сільськогосподарської
дослідної справи в Україні
Народився у 1820 р. в м. Сімферополі Таврійської губернії. Навчався в
місцевому повітовому училищі та місцевій губернській гімназії. У 1836 р. він
вступив до Другої міської гімназії Санкт-Петербургу. Після її закінчення був
прийнятий
на
природниче
відділення
філософського
факультету
Імператорського Петербурзького університету.
У 1842 р. після закінчення вузу здобув науковий ступінь кандидата
філософії за розрядом природознавчих наук. Цього ж року теоретично і
практично
вивчав
сільське
господарство
у
Гогенгеймському
сільськогосподарському інституті. Упродовж 1843 р. перебував у відрядженнях,
вивчаючи діяльність агрономічних навчальних закладів Німеччини, Голландії та
Швейцарії. Відвідував університети Німеччини, де читали лекції із сільського
господарства, а також багато приватних і державних маєтків, фабрик, заводів.
Наприкінці 1844 р. був призначений на службу з правами й отриманням
університетського ад’юнкта. З цією метою був прикомандирований до
попечителя Харківського навчального округу. Від нього упродовж семи років
викладав на публічних курсах із практичного сільського господарства в Курську,
Воронежі, Орлі, Тамбові, Новочеркаську й Харкові.
У 1846 р. після захисту дисертації в Імператорському Харківському
університеті присвоєно ступінь магістра сільського господарства та лісівництва.
Із другої половини XIX ст. його наукова діяльність була пов’язана з
Університетом св. Володимира в Києві (нині – Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка). У 1851 р. призначений ад’юнктом, у 1852 р. –
екстраординарним, а в 1854 р. – ординарним професором кафедри сільського
господарства та лісівництва університету. Викладав комплексну навчальну
дисципліну: загальне землеробство і рільництво, зоотехнію, економіку
сільського господарства, енциклопедичний курс лісівництва.
Наприкінці 40-х рр. XIX ст. вчений вивчає проблему вівчарства Півдня
Росії, про що свідчать його публікації: «Установление правильной терминологии
качеств шерсти», «Несколько мыслей о сбыте русской шерсти за границу»,
«Краткое руководство к изучению качеств мериносовой шерсти», «Харьковская
шерстяная ярмарка в 1847 году», «О шерстомойных заведениях в южной
России». За оцінкою Вченого комітету Міністерства державного майна, в цей
період С.М. Ходецький видав важливу працю «О Харьковских шерстяных
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ярмарках и о шерстяных заведениях южной России».
Упродовж 1848–1858 рр. С.М. Ходецький публікує кілька науковопопулярних праць, що стосувалися статистичних даних і розвитку сільського
господарства: «Материалы для хозяйственной статистики России», «Об
описании имений в хозяйственном отношении». У 1851–1877 рр. очолював
кафедру сільського господарства і лісівництва Університету св. Володимира.
Голова екзаменаційної комісії з богослов’я, а в 1875–1877 рр. – декан фізикоматематичного факультету.
Займаючись сільськогосподарською практикою, дослідник пропагував
висівання кормових трав і коренеплодів для переходу до плодозмінної системи
землеробства. Виступав проти того, щоб селяни обробляли землю великих
власників своїм тяглом і знаряддям, і наполягав на потребі удосконалення
вітчизняних знарядь замість використання закордонних зразків. У Поліських
районах надавав господарям практичні рекомендації вносити у ґрунт гній, торф,
попіл і вапно. У центральних губерніях, де поширені глибокі чорноземи,
пропонував також вносити гній, проте для південних районів з їх
найродючішими чорноземами відкидав потребу внесення добрив. Розглядаючи
питання раціонального використання добрив, враховував водно-фізичні та
агрохімічні властивості ґрунтів. Для садівництва розробив кілька важливих
заходів (копання ям для посадки саду з осені, застосування мергелю тощо).
Наголошував на необхідності широко використовувати травосіяння і
рекомендував для цього місцеву флору, оскільки іноземна не завжди була
придатна для вітчизняного клімату і ґрунтів. С.М. Ходецького можна вважати
одним із найяскравіших представників або теоретиків практичного лісівництва в
Україні. Він аргументовано поділив навчальний курс «Лісівництво» на:
лісоохоронну, лісову таксацію, лісовідновлення, лісоспоживання з лісовою
технологією, лісорозведення, лісоуправління.
У 1870 р. за клопотанням Ради Університету св. Володимира наказом
Міністерства народної освіти удостоєний звання заслуженого професора. За
особливі заслуги його було нагороджено великою золотою медаллю Вільного
економічного товариства (1852), орденами Св. Станіслава ІІ-го (1858) та І-го
(1977) ступенів, орденами Св. Анни ІІ-го ступеня (1863) та імператорською
короною (1867), орденом Св. Володимира ІІІ-го ступеня (1874). У 1870 р.
отримав чин дійсного статського радника.
Помер у 1887 р. Творча спадщина вченого складається з понад 40 наукових
праць з проблем ботаніки, зоології, рільництва, тваринництва та лісознавства.
Джерело: Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч.
/ Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки.
Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). С. 566–570.
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200 років від дня народження
БАЖАНОВА Олексія Михайловича (1820?–1889)
Вчений у галузі землеробства та розведення тварин,
магістр сільського господарства
Народився в 1820-х рр., виходець із духовенства.
Початкову освіту здобув у Калузькій семінарії, потім
навчався в Гори-Горецькому сільськогосподарському
інституті, після закінчення якого з 1851 р. працював
викладачем сільського господарства в Московській
семінарії, паралельно вивчав сільське господарство.
У 1856 р. захистив дисертацію на тему «Про
вирощування пшениці з описом сортів, поширених в
Росії» і здобув учений ступінь магістра сільського господарства. Протягом 1882–
1883 рр. О. М. Бажанов був директором Ново-Олександрійського інституту
сільського господарства і лісівництва. У цей час він видав працю «Досвід
землеробства на основі вільнонайманої праці» (1860–1861). На матеріалах
іноземних авторів уклав посібник для семінаристів «Початкові основи ботаніки»
(1853). Ученому належать такі праці: «Популярні настанови про догляд за
великою рогатою худобою, від народження до зрілості» («Сільське
господарство», 1852 р., № 10, 11 та окреме видання 1853 р.), «Що можна
запозичити в іноземців у галузі землеробства» (СПб., 1863).
Проблеми розведення свійських тварин досить довго перебували в центрі
уваги О.М. Бажанова. Він переклав з німецької мови працю В. Баумейстера «Про
розведення, утримання і використання домашніх тварин» (1865–1867), склав
«Керівництво до розведення великої рогатої худоби стосовно до кліматичних і
господарських умов Росії» (СПб., 1867).
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

160 років від дня народження
СИБІРЦЕВА Миколи Михайловича (1860–1900)
Вчений у галузі ґрунтознавства
Народився в 1860 р. в м. Архангельську.
Початкову освіту здобув у духовній семінарії. У
1882 р. закінчив навчання на природничому
факультеті Петербурзького університету, після
чого взяв участь у геолого-ґрунтовому дослідженні
Нижегородської
губернії
під
загальним
керівництвом професора В.В. Докучаєва.
Із 1885 до 1892 рр. Микола Михайлович
завідував Нижегородським земським природничо112

історичним музеєм, причому вів (разом із Н.А. Богословським) ґрунтову частину
в оцінно-статистичному дослідженні тієї ж губернії, складаючи перші в Росії
дво- і триверстові ґрунтові карти. Слід зазначити, що М.М. Сибірцев є
засновником великомасштабного ґрунтового картографування і розробив низку
його методичних прийомів, у тому числі метод ключів. Одночасно за
дорученням Геологічного комітету проводив геологічні дослідження в східній
частині Володимирської губернії. У 1892–1893 рр. брав участь у роботі степової
експедиції Лісового департаменту під керівництвом В.В. Докучаєва. Упродовж
1894 – 1899 рр. очолював першу у світі кафедру ґрунтознавства і картографії
ґрунтів у Ново-Олександрійському інституті сільського господарства і
лісівництва (нині ХНАУ ім. В.В. Докучаєва). У 1895 р. керував ґрунтовими
дослідженнями в Псковській губернії, у результаті яких було створено колекцію
зразків ґрунтів і ґрунтові карти та опубліковано низку статей з класифікації
ґрунтів і першу ґрунтову карту Європейської Росії (1898). Остання розроблена
на генетичних принципах і містить 22 типи і підтипи ґрунтів, у т. ч. дернові,
дерново-підзолисті ґрунти і підзолисті, південні, звичайні, деградовані
чорноземи. Будучи завідувачем кафедри ґрунтознавства, у 1895 р.,
М.М. Сибірцем опублікував ряд наукових статей, приясвячених даній тематиці,
особливий інтерес з яких має праця «Про основу генетичної класифікації
ґрунтів». У ній автор запропонував класифікацію ґрунтів, виділивши
найпоширеніші типи, що знаходилися на поверхні материків у визначеній
послідовності, смугами, відповідно змінам фізико-географічних умов
ґрунтоутворення, вперше сформулювавши таким чином положення про ґрунтові
зони і горизонтальної зональності ґрунтів (Перший закон географії ґрунтів
М.М. Сибірцева). Вчений назвав ґрунти геобіологічним утворенням.
У 1900 р., вже після смерті дослідника завдяки зусиллям П. Баракова,
опубліковано підручник «Почвоведение». Свій рукопис М.М. Сибірцев надіслав
йому за три дні до кінця життя.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

155 років від дня народження
ЦІНГЕРА Миколи Васильовича (1865–1923)
Вчений – ботанік, доктор сільськогосподарських
наук, професор, лауреат Ленінської премії
Народився в 1865 р. Після закінчення Першої
Московської гімназії вступив на природниче
відділення Московського університету (1885), яке
закінчив у 1890 р.
Серед учителів М.В. Цінгера – професори
І.Н. Горожанкін (систематика і морфологія рослин) і
К.А. Тимірязєв (фізіологія рослин, лекції з питань
еволюції).
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Продовжував займатися ботанікою під керівництвом професора
С.Г. Навашина, асистентом якого в Київському університеті працював із 1895 р.
У лабораторії виконав роботу «Матеріали для морфології жіночих квіток і
суцвіть у родині коноплевих». У 1898 р. захистив цю роботу як дисертацію на
ступінь магістра ботаніки. Із цього ж року М.В. Цінгер – приват-доцент в
Університеті Святого Володимира в Києві. Із 1903 р. – ад’юнкт-професор НовоОлександрійського інституту сільського господарства та лісівництва (Пулави,
Польща). Учений – один із засновників Російського ботанічного товариства,
створеного в 1915 р.
Із часів навчання в університеті головним предметом наукових інтересів
Миколи Цінгера були питання мінливості рослин, зокрема під впливом
антропогенних факторів. Одна з найбільш відомих робіт – «Про види рижію
(Camelina) і ториці (Spergula), які засмічують посіви льону, та їх походження».
Найбільшу популярність здобули праці Н.В. Цінгера з видоутворення бур’янів,
що засмічують сільськогосподарські посіви. За ці роботи Микола Васильович
удостоєний вищої наукової нагороди того часу – Премії імені В.І. Леніна (1928 р.,
посмертно).
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

150 років від дня народження
МАРЧЕНКА Олександра Григоровича (1870–1937)
Вчений у галузі лісового господарства, професор
Народився у 1870 р. в с. Семенівці на
Полтавщині в родині сільського писаря. У 1890 р. став
студентом лісового інституту в Санкт-Петербурзі,
який закінчив у 1896 р. зі званням ученого лісівника
першого розряду. Разом із ним навчався А. Крюденер,
у 1893 р. закінчив навчання Г. Ф. Морозов, вступив на
перший курс Б. Г. Іваницький. Талановитого
молодого спеціаліста залишили при лісовому
інституті стипендіатом вищого окладу (нині –
кафедрі
загального
лісівництва,
яку
очолював

аспірантом)
при
В. Добровлянський.
Із 1903 р. О.Г. Марченко – колезький секретар при кафедрі загального
лісівництва, яку очолював Г.Ф. Морозов. За поданням В. Добровлянського, а
потім Г.Ф. Морозова його обирають асистентом кафедри загального лісівництва.
У 1903 р. Олександра Григоровича переводять на службу до Міністерства
народної освіти – призначають на посаду ад’юнкт-професора кафедри
лісовпорядкування, лісової таксації та лісоуправління Ново-Олександрійського
інституту сільського господарства і лісівництва, а також завідувача державною
лісовою дослідною станцією на дачі «Руда», де він продовжує багаторічні
спостереження за плодоношенням сосни, розпочаті професором М.М. Орловим
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у 1901 р. Публікує монографію «Семяношение соснових насаджений» (1912), у
якій уперше наведено дані про плодоношення сосни за 10-річний період – із 1901
до 1910 рр. На матеріалах досліджень у Тульських засіках учений публікує
працю «К вопросу о суховершинности дубовых резервных деревьев» (1905),
складає «Таблицы средних видовых чисел и таблицы массовые для сосновых
жердей» (1911).
У 1915 р. у зв’язку з війною Ново-Олександрійський інститут сільського
господарства і лісівництва евакуюють до Харкова. На новому місці
О.Г. Марченко засновує кафедру лісової політики – першу в системі вітчизняної
лісівничої освіти; публікує основоположні праці «Конечная цель и ближайшие
задачи устройства лесов» та «Экономика лесоводства как особая специальная
дисциплина» (1915–1916).
Після 1917 р. учений разом із викладацькою та науковою діяльністю
велику увагу приділяє становленню лісового господарства України, бере активну
участь в організації Всеукраїнського управління лісами (ВУПЛ), стає першим
його начальником, пізніше працює в Держплані УРСР.
У праці «Восстановление лесного хозяйства Украины» (1923) виклав
програму відбудови лісового господарства України. У 1925 р. публікує
фундаментальну працю з лісової політики «Задачи лесной политики в Украине»,
у якій підкреслено необхідність збільшення площі лісів України та найшвидшого
лісовпорядкування, з державницьких позицій розглянуто актуальну проблему
об’єднання лісового господарства з лісовою промисловістю.
Одночасно О.Г. Марченко продовжує викладацьку і виховну роботу в
Харківському СГІ, обіймає посаду декана лісогосподарського факультету (1921–
1925), наполягає на створенні науково-дослідного інституту для наукового
забезпечення галузі лісового господарства. Як відомо, такий інститут (нині –
УкрНДІЛГА імені Г.М. Висоцького) створено в 1930 р. на базі кафедр
сільськогосподарського інституту – кафедри лісової політики, яку очолював
професор О.Г. Марченко, та кафедри загального лісівництва, якою завідував
професор Г.М. Висоцький.
Першого січня 1930 р. завідувача лісової підсекції Держплану України
професора О.Г. Марченка заарештовують – нібито за шкідницьку діяльність у
складі контреволюційної організації, у яку входили В.Я. Гурський,
О.І. Колесников, Б.О. Шустов, І.С. Коваленко, Б.П. Падалка. За вигадану
антирадянську діяльність його засуджують до п’яти років тюремного ув’язнення.
Після звільнення вчений публікує в журналі «В защиту леса» (1937) останню,
актуальну і за нинішніх часів, працю «Рубки леса в водоохранной зоне». У грудні
1991 р. усіх звинувачених у справі ВУПЛ «як безпідставно засуджених»
реабілітовано.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.
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145 років від дня народження
РЕДЬКІНА Андрія Петровича (1875–1966)
Вчений у галузі свинарства, почесний член ВАСГНІЛ
Народився у 1875 р. в м. Кролевець Чернігівської
губернії. Закінчив у 1898 р. з відзнакою Харківське
середнє сільськогосподарське училище. У 1898–
1902 рр. вивчав передовий досвід тваринництва в
кращих господарствах Росії та за кордоном. З 1902 по
1908
рік
працював
ученим-спеціалістом
з
тваринництва
при
земствах
Ярославської,
Новгородської та Томської губерній. Брав участь в
організації курсів із тваринництва та виставок,
кооперативів і маслоробних артілей Сибіру.
Після революції А.П. Редькін працював інструктором із тваринництва
Кролевецького повіту. У 1920 р. його призначили старшим науковим
співробітником, а в 1921 р. – завідувачем відділу тваринництва Носівської
сільськогосподарської дослідної станції. З 1926 р. Андрій Петрович завідував
відділом тваринництва Київської крайової сільськогосподарської дослідної
станції, а в 1929 р. його призначили директором Київської зоотехнічної дослідної
станції. З 1930 р. А.П. Редькін проводить наукову діяльність в Інституті м’ясної
і молочної промисловості в Москві, в Центральній лабораторії комбікормової
промисловості, в Промакадемії ім. Сталіна, Всесоюзному інституті
тваринництва. З 1956 по 1963 рік викладає курс свинарства в Московській
сільськогосподарській академії ім. К. А. Тімірязєва. У 1946 р. його удостоєно
звання «Заслужений діяч науки РРФСР», а в 1956 – обрано почесним членом
ВАСГНІЛ. А.П. Редькін разом із М.Ф. Івановим та О.П. Бондаренком був
ініціатором та ідейним натхненником становлення галузі племінного свинарства
в Україні. Він доклав зусиль до створення перших державних племінних
розплідників. Відпрацював систему раціонального використання кращих тварин,
організував цілеспрямоване вирощування молодняку, розробив заходи з
масового поліпшення галузі.
За керівництва вченого виведено, апробовано і затверджено каликінську та
муромську породи свиней, добре пристосованих до кормових умов відповідних
регіонів. Керував роботою з промислового схрещування свиноматок великої
білої породи з кнурами нових вітчизняних і завезених зарубіжних порід. Під його
керівництвом проведено серію дослідів із вивчення раціональних систем
приготування комбікормів, годівлі й утримання свиней, визначення їх
оптимального віку для відтворення.
Розробив основи і методи використання комбікормів для різних вікових
категорій і груп свиней, типи їхньої відгодівлі. Більшість із розроблених ним
рецептів прийнято як державні стандарти і передано в промисловість для
масового застосування. Підготував більше 200 наукових праць, у тому числі
підручників та монографій. Його монографія «Кормление свиней» була на той
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час найбільш повним керівництвом із питань раціональної годівлі та відгодівлі
свиней. Підручник «Свинарство» для вищих навчальних закладів витримав 14
видань, був переведений на ряд іноземних мов. А.П. Редькін підготував 24
кандидати та 4 доктори наук. Нагороджений трьома орденами Леніна, двома
орденами Трудового Червоного Прапора, Герой Соціалістичної праці.
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця
НААН.

135 років від дня народження
АВЕРІНА Віктора Григоровича (1885–1955)
Вчений у галузі прикладної зоології, доктор
сільськогосподарських наук, професор
Народився в 1885 р. У 1912 р. закінчив
Харківський університет. Із 1912 до 1920 рр. –
завідувач ентомологічного бюро Харківського земства;
у 1920–1925 рр. – завідувач станції захисту рослин. У
1925 р. під його керівництвом у Балаклійському районі
Харківської області уперше застосовано авіаційний
хімобробіток угідь проти італійської сарани. У 1915 р.
В.Г. Аверін за сумісництвом почав працювати на
посаді асистента в Харківському сільськогосподарському інституті на кафедрі
зоології та ентомології. У 1920–1922 рр. викладав мисливство, із 1927 р. –
біологію лісових звірів і птахів.
У 1926–1928 рр. В.Г. Аверін редагував збірник «Захист рослин». Значне
місце в його діяльності в галузі прикладної зоології займало мисливствознавство.
У 1931–1932 рр. В.Г. Аверін і О.О. Мігулін брали активну участь у створенні
першого в Україні факультету захисту рослин у Харківському СГІ імені
В.В. Докучаєва. Із 1945 р. В.Г. Аверін був депутатом Харківської міської Ради.
Учений багато уваги приділяв дослідженням, пов’язаним з актуальними
питаннями захисту рослин, насамперед з біологічним методом охорони і
збереження корисної фауни птахів і комах. Очолював Комітет охорони природи
Наркомату освіти України. Головними в науковій діяльності В.Г. Аверіна були
фауністичні дослідження. Тісно пов’язуючи свої дослідження з питаннями
сільського господарства, він розробляв практичні рекомендації на науковотеоретичній основі, створивши правильний напрям у галузі прикладної зоології
в Україні. Науковість і життєво корисні висновки – характерна риса його праць.
Опублікував більше 340 наукових і науково-популярних робіт. Підготував трьох
кандидатів наук. Професор В.Г. Аверін був нагороджений орденами Леніна,
Трудового Червоного Прапора, медаллю «За доблесну працю у Великій
Вітчизняній війні 1941–1945 рр.».
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.
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135 років від дня народження
КЛУННОГО Григорія Михайловича (1885–1937)
Вчений у галузі землеустрою, громадський діяч
Народився в 1885 р. у м. Зіньків Полтавської
губернії. Сім’я Григорія Клунного переселилася до
Тульської губернії. Закінчив приходську школу. Під
час революції 1905–1907 рр. його відрахували із
середньої школи за революційну діяльність. Переїхав
на Полтавщину, але в 1907 р. був заарештований і
ув’язнений. Після звільнення знову повернувся на
батьківщину.
Із 1912 р. Г.М. Клунний навчався в Московському сільськогосподарському
інституті, але навчання не закінчив. За ідеологічними переконаннями він був
есером і після заснування в 1917 р. Української партії соціалістів-революціонерів
(УПСР) повернувся на Полтавщину, де відновив діяльність Зіньківської
повітової організації УПСР. У 1917 р. працював інструктором з організації
сільськогосподарських колективів у Міністерстві землеробства УНР, комісаром
і членом колегії міністерства. Після перемоги більшовиків виїхав із Полтавщини
і повернувся лише у квітні 1918 р. Був заарештований перебував у в’язниці з
квітня до жовтня 1918 р. У 1919 р. Г.М. Клунного обрано до складу ЦК УКП
(боротьбистів). ЦВК УСРР включив його до складу комісії з розробки
земельного закону. У 1920 р. був переведений у члени компартії. Обіймав різні
посади в Наркоматі земельних справ (Наркомземі) УСРР.
Із 1925 р. Григорій Михайлович був членом правління і директором
Харківського СГІ. У 1929 р. він звільнився з посади директора ХСГІ у зв’язку з
переходом на іншу роботу. Працював завідувачем відділу сировини НДІ
каучуків і каучуконосів. У 1934 р. виїхав до Москви. Працював на фабриці
«Агропособие» керівником відділу збирання насіння, а 30 травня 1937 р. був
заарештований і перевезений до Києва. Звинувачень Г.М. Клунному пред’явлено
не було, крім знайомства з групою осіб, підозрюваних у контрреволюційній
діяльності. На суді винним себе не визнав. Постановою судової трійки при
Київському облуправлінні НКВС засуджений до розстрілу, і вирок було
виконано. Ухвалою військового трибуналу Київського військового округу від 5
лютого 1957 р. Г.М. Клунного реабілітовано через відсутність складу злочину.
Учений Г.М. Клунний був автором праць «До питання про земельну
політику на Україні» (1921), «Раз та гаразд. Про новий землеустрій» (1923), «У
боротьбі за селянство», «Земельне законодавство контрреволюційних урядів за
час революції на Україні». Державний науково-методичний комітет Наркому
УСРР
останню
його
працю
рекомендував
як
підручник
для
сільськогосподарських ВНЗ, сільських бібліотек, профшкіл і радпартшкіл.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

118

135 років від дня народження
ПАЛЛАДІНА Олександра Володимировича (1885–1972)
Вчений у галузі біохімії,
академік АН УРСР і АН СРСР
Народився в 1885 р. Закінчив Петербурзький
університет
(1908).
Професор
НовоОлександрійського інституту сільського господарства
і лісівництва в Харкові в 1916–1923 рр. Один із
засновників Вищих жіночих сільськогосподарських
курсів у Ново-Олександрійському інституті (1914–
1916). Протягом 1925–1970 рр. очолював Інститут
біохімії АН України в Києві.
Основні наукові праці вченого присвячено біохімії нервової системи і
м’язової діяльності, біохімії вітамінів і живлення. Працюючи в НовоОлександрійському інституті, він розпочав біохімічні дослідження вітамінів
(1919).
У 1924 р. видано перший у СРСР «Підручник фізіологічної хімії»
О.В. Палладіна, який протягом 30 років був єдиним і витримав 25 видань
дев’ятьма мовами. У 1934 р. за ініціативи вченого створено кафедру біохімії на
біологічному факультеті Київського університету, якою він керував протягом
двох десятиріч. У роки Другої світової війни розпочато розробку його ліків, що
сприяли припиненню кровотечі та якнайскорішому загоюванню ран.
Президією Академії наук України засновано премію імені О.В. Палладіна.
Його ім’я присвоєно Інституту біохімії АН України. Наукова школа вченого
налічує понад 150 докторів і кандидатів наук, які працюють у різних країнах
світу.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

130 років від дня народження
ПЕРШИНА Павла Миколайовича (1890–1970)
Вчений у галузі аграрної економіки, академік
АН України, доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки України
Народився в с. Бубинське Сивинського району
Пермської області. У 1916 р. закінчив Петроградський
університет і продовжив роботу на кафедрі політичної
економіки і статистики, де досліджував форми
селянського землеволодіння. У 1918 р. надрукував
монографію «Община и хутора Красноуфимского
уезда Пермской губернии».
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Із 1918 р. П.М. Першин протягом 30 років викладав у вищих навчальних
закладах, поєднуючи педагогічну діяльність із плідною науково-дослідною
роботою. У 1946 р., на прохання ректора Харківського СГІ академіка
О.Н. Соколовського, учений став першим завідувачем кафедри
землевпорядкування. Очолюючи кафедру в 1946–1947 рр., він був фундатором
досліджень соціально-економічного землеустрою, які отримали розвиток у
роботах учених Г.І. Горохова, В.О. Кірсанова, Д.С. Добряка, А.П. Вервейка,
І.М. Статівки, О.Т. Лозового, Л.К. Першая та багатьох інших.
У 1948 р. П.М. Першина обрано академіком АН УРСР і він переїхав до
Києва. Працював директором Інституту економіки АН УРСР, керівником відділу
економіки сільського господарства; заступником, а пізніше – головою Ради з
вивчення продуктивних сил УРСР (1957–1964). Із січня 1957 р. до 1966 р. був
членом Президії АН УРСР. Протягом багатьох років сумлінно збирав,
систематизував і узагальнював документальні матеріали. У 1966 р. видав
двотомну працю «Аграрна революція в Росії», яка мала велике значення для
науки і системи розвитку теорії та практики земельних відносин Росії й України.
Основні праці вченого: «Землеустройство и агрономия», «Нариси аграрної
революції в Росії», «Аграрні перетворення Великої Жовтневої соціалістичної
революції», «Земельное устройство дореволюционной деревни. Районы:
Центрально-Промышленный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный».
Життєвий шлях П.М. Першина – це роки невтомної, самовідданої праці,
служіння науці та своєму народові. Два ордени Леніна, два ордени Трудового
Червоного Прапора, почесні звання «Заслужений діяч науки Української РСР» і
«Лауреат Державної премії СРСР» є високою оцінкою його багатогранної
діяльності.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

125 років від дня народження
БАРАБАША Миколи Андрійовича (1895–1937)
Директор Харківського інституту зернового
господарства упродовж 1932–1934 рр.
Народився 1895 р. у с. Михайлівка (нині
Кіровоградської області). Був учасником Першої
світової і, можливо, громадянської війн. На фронтах
втратив руку. Навчався на робфаці ХСГІ, у 1924–1929
рр. закінчив організаційний факультет Харківського
сільськогосподарського інституту.
Миколі Андрійовичу довелося виконувати
обов’язки директора інституту в досить складних
умовах реорганізації закладу після розукрупнення в 1930 р. За його директорства
в інституті починали роботу факультет заочної освіти, факультет захисту рослин.
Щоб ввести навчальний процес у нормальне русло, потрібно було поповнити
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заклад кваліфікованими викладачами, розробити навчальні програми для
новостворених факультетів, організувати наукову і навчально-методичну
роботу.
Учений М. А. Барабаш перебував на посаді директора інституту до 1934 р.
Пізніше його було репресовано. В архіві Президента Російської Федерації є
коротка довідка про те, що Микола Андрійович засуджений військовою колегією
Верховного Суду СРСР за першою категорією і розстріляний 31 липня 1937 р.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

120 років від дня народження
СТАРОВЄРОВА Миколи Олександровича (1900–1966)
Вчений у галузі розведення та годівлі
сільськогосподарських тварин
Народився у м. Київ у 1900 році. У 1919 р.
вступив добровільно до лав Червоної армії і взяв участь
у битвах проти деніківців. Після закінчення Київського
ветеринарно-зоотехнічного інституту в 1925 р. був
направлений на Носівську (Чернігівську) дослідну
станцію. Був учасником експедиційного обстеження
білоголової української худоби та з 1926 р.
інструктором державної племінної книги цієї породи.
Після закінчення аспірантури Київського сільськогосподарського
інституту з 1929 р. виконував обов’язки директора з наукової частини та
завідував відділом годівлі Київської зональної молочно-м’ясної дослідної станції
«Терезине». Водночас працював на кафедрі годівлі та читав курс із годівлі
сільськогосподарських тварин у Київському зоотехнічному інституті, з 1932 р.
був призначений на посаду заступника директора з навчальної частини цього
закладу. Узагальнив досліди з відгодівлі великої рогатої худоби та свиней,
обґрунтував ефективність запровадження зеленого конвеєра та штучних
пасовищ. Встановив вимоги до раціонального складу кормових раціонів для
тварин різних видів, віку, господарського використання. Вивчив вплив
фізичного складу кормів на продуктивність худоби, що дало змогу
запропонувати найбільш економічно вигідні типи годівлі для даної зони.
Здійснював пошук методів силосування кормових культур, з’ясував
можливість вживання в годівлю худобі збагаченого органічними сполуками
силосу та жому. Провів ряд дослідів з обробки кислого жому аміачною водою
різної концентрації, у результаті яких встановив, що аміачними солями
органічних кислот, отриманими при обробці кислого жому аміачною водою,
можна замінити частину білків, необхідних для утворення молока.
У повоєнні роки М.О. Старовєров читав курс з годівлі
сільськогосподарських тварин у Київському ветеринарному інституті, водночас
завідував відділом годівлі сільськогосподарських тварин Київської науково121

дослідної станції тваринництва «Терезине». У 1945–1946 рр. разом із
М.А. Кравченком розробив перспективний план селекційно-племінної роботи зі
стадом симентальської худоби племінного господарства «Терезине», який був
покладений в основу подальшого вдосконалення цієї породи.
На цьому етапі значне місце у діяльності вченого посіли дослідження з
вивчення: проблем амінокислотного живлення, передусім, основ протеїнової
годівлі тварин; можливості використання небілкового азоту корму; різних
засобів зростання біологічної цінності протеїну; амінокислотного складу білків;
ролі амінокислот у годівлі і способів балансування раціонів за амінокислотним
складом кормів; мінерального живлення для різних природно-кліматичних зон.
Учений довів рентабельність запровадження стійлово-лагерного утримання
худоби. Розробив районовані плани посіву кормових культур на Київщині,
запропонував підбір багаторічних трав та їх сумішок для створення культурних
пасовищ. Обґрунтував орієнтовні дати посіву культур, періоди та тривалість
їхнього використання на зелений корм худобі.
У 1950 р. М.О. Старовєров був переведений до Українського науководослідного інституту тваринництва, де останніх 11 років завідував відділом
годівлі сільськогосподарських тварин. На цьому етапі він продовжив розробку
питань повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин, наукових прийомів
запровадження методів силосування кормів, організації зеленого конвеєра,
збагачення кормів азотистими небілковими сполуками і виробництва
повноцінних комбікормів.
Микола Олександрович Старовєров помер 10 березня 1966 р.
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця
НААН.

95 років від дня народження
ПОКОЗІЯ Йосипа Трохимовича (1925–2012)
Всений у галузі сільськогосподарської ентомології,
доктор біологічних наук, професор
Народився в 1925 р. Учасник бойових дій Другої
світової війни. У складі 1-го Українського фронту
звільняв міста Сандомир і Прагу, брав участь у штурмі
Берліна.
У
1950
р.
закінчив
Харківський
сільськогосподарський інститут імені В. В. Докучаєва
за фахом «учений лісівник». У 1950–1953 рр. –
аспірант кафедри зоології та ентомології; у 1951–1953 рр. – асистент; у 1956–
1967 рр. – доцент; у 1968–1976 рр. – професор кафедри зоології та ентомології.
Із 1976 до 1980 рр. – завідувач кафедри хімічного захисту рослин
Кубанського сільськогосподарського інституту; із 1980 до 1993 рр. – завідувач
кафедри зоології та ентомології НАУ (м. Київ), із 1982 р. – віце-президент
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Українського ентомологічного товариства, із 1994 – професор НАУ, із 2004 р. –
виконувач обов’язків президента Українського ентомологічного товариства.
Наукові інтереси професора Й.Т. Покозія – закономірності динаміки
популяцій шкідників лісових і плодових культур; застосування біологічних
препаратів: лепідоциду, вірину НШ, астуру, бітоксибациліну проти шкідників
саду; сезонний прогноз розвитку шкідників пшениці, виноградників, ягідників,
розсадників зерняткових культур, який сприяв поліпшенню процесів розведення
і використання продукції дубового шовкопряда. Підготував п’ять докторів наук,
понад 20 кандидатів наук.
Автор і співавтор 259 робіт, зокрема трьох підручників, практикумів,
навчальних посібників і навчальних програм, шести авторських свідоцтв і трьох
патентів на винаходи.
Йосип Трохимович нагороджений орденами Вітчизняної війни II ступеня,
орденом «За мужність» III ступеня; медалями «За відвагу», «За перемогу над
Німеччиною», «За доблесну працю на ознаменування 100-річчя від дня
народження В.І. Леніна», «Відмінник сільського господарства»; відомчою
трудовою відзнакою Міністерства агрополітики «Знак Пошани» (2005),
почесними грамотами Мінсільгосппроду та Міністерства освіти і науки України.
На його честь науковцями названо знайдений у 1991 р. новий вид комах із ряду
перетинчастокрилих – Cremastus pokozii Narolsky et Protzenko.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

120 років від дня народження
ГОРОХОВА Георгія Ілліча (1900–1983)
Вчений у галузі аграрної економіки,
доктор технічних наук, професор
Народився у 1900 р. в с. Помелави Даровського
району В’ятської області. У 1926 р. закінчив
Московський інститут землеустрою.
До 1935 р. пройшов виробничий шлях від
дільничного землевпорядника до керівника проектного
землевпорядного загону Мосземтресту, одночасно
навчаючись в аспірантурі Науково-дослідного інституту
організації території (НДІОТ). У 1935 р. захистив
дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук.
Протягом 1937–1952 рр. працював на посаді доцента, в.о. завідувача
кафедри землевпорядного проектування в Московському інституті землеустрою.
У 1952–1974 рр. – завідувач кафедри землеустрою Харківського СГІ. У 1959 р.
захистив докторську дисертацію на тему «Розміщення полів сівозмін і захисних
лісових смуг у посушливих районах європейської частини СРСР».
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Професор Г.І. Горохов зробив вагомий внесок у становлення і розвиток
землевпорядної науки, уперше в країні розробив теоретичні основи, методику
складання й еколого-економічного обґрунтування схем і проектів землеустрою в
умовах водної ерозії ґрунтів. За його активною участю підготовлено численні
інструкції та положення землевпорядного виробництва. Створив наукову школу
з протиерозійної організації території та використання земель у районах із
водною ерозією ґрунтів, визнану в колишньому СРСР та інших країнах.
Учений – автор і співавтор понад 150 наукових робіт, зокрема 14
монографій, 26 підручників і навчальних посібників; деякі з них витримали
кілька
видань.
Відомими
є
навчальні
посібники
«Организация
сельскохозяйственных угодий и проектирование севооборотов в колхозах и
совхозах УССР», «Внутрихозяйственное землеустройство колхозов»,
методичний посібник «Анализ и экономическая оценка размещения полей
севооборотов и защитных лесных полос», конспект лекцій «Способы
составления и перенесения в натуру проектов землеустройства» тощо.
За видатні досягнення в науковій і навчально-методичній роботі Георгій
Ілліч був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, двома орденами
Пошани, багатьма медалями.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

90 років від дня народження
ЩЕРБАКОВА Василя Мироновича (1930–1985)
Вчений у галузі годівлі тварин та
кормовиробництва, кандидат
сільськогосподарських наук
Народився в 1930 р. в Климовському
районі Брянської області. Закінчив середню
школу і Ленінградський ветеринарний інститут,
після чого два роки працював лікарем
ветеринарної медицини, а потім головою
колгоспу в Климовському районі.
У 1963–1966 рр. навчався в аспірантурі при
Українському науково-дослідному інституті Лісостепу і Полісся УРСР за
спеціальністю годівля сільськогосподарських тварин під керівництвом академіка
Г.О. Богданова. Кандидатську дисертацію захистив на вченій раді
Білоцерківського інституту в 1967 р., а згодом йому було присвоєно вчене звання
старшого наукового співробітника. З 1967 по 1976 рік В.М. Щербаков очолював
Київську дослідну станцію тваринництва «Терезине», а потім відділ
впровадження досягнень науки у виробництво і був директором дослідного
господарства Українського науково-дослідного інституту розведення і штучного
осіменіння великої рогатої худоби. Він доклав багато зусиль для покращення
наукової та виробничої діяльності станції, реконструкції тваринницького
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комплексу, будівництва житлових будинків тощо. За високі показники в роботі
колектив станції неодноразово нагороджувався перехідними знаменами і
дипломами Всесоюзного і республіканського рівня. За плідну працю Василя
Мироновича було відзначено орденом Трудового Червоного Прапора і двома
медалями, а також срібною медаллю ВДНГ.
В.М. Щербаковим проведено вивчення ефективності згодовування
сечовини коровам і при відгодівлі бугайців. Він разом з Л.С. Рогальською
виконав ряд дослідів із визначення ефективності уведення до раціонів дійних
корів сої як джерела жиру та протеїну, після її термічного обробітку. Разом з
Г.Н. Поповою обґрунтував доцільність згодовування коровам гранул і брикетів
із цілих рослин кукурудзи у фазі молочно-воскової стиглості. Багато уваги
приділяв питанням кормовиробництва і використання в годівлі тварин бобових
культур. Разом з Л.Г. Гиренко і П.Ф. Тараном обґрунтував ефективність
зростання поживності силосу на основі вирощування кукурудзи у сумішках з
соєю.
В.М. Щербаков опублікував 142 наукові праці, багато уваги приділяв
підготовці науковців і спеціалістів сільського господарства. Тривалий час був
членом Білоцерківського райкому Компартії та депутатом сільської ради.
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця
НААН.
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РОЗДІЛ II. ВИЗНАЧНІ ДІЯЧІ СУЧАСНОСТІ
СІЧЕНЬ
75 років від дня народження
ДОВБИШ Ольги Петрівни
Вчена-селекціонер у галузі садівництва
Народилася 1 січня 1945 р. в с. Кілки
Чуднівського району Житомирської області.
Після закінчення у 1966 р. плодоовочевого
факультету Уманського сільськогосподарського
інституту
(нині
Уманський
національний
університет
садівництва)
працювала
на
Карагандинській овочевій сортодільниці закритого
ґрунту (Казахстан), а пізніше – економістом у
радгоспі Вінницької області.
З 1969 по 2012 рік працювала на Подільській дослідній станції садівництва:
спочатку старшим лаборантом, а з 1975 р. – науковим співробітником відділу
селекції та сортовивчення.
Вивчала агротехнічні питання вирощування суниці, нові перспективні
сорти яблуні та груші, а з 1995 р. займалась сортовивченням та селекцією яблуні.
Досліджувала в колекційному первинному та державному сортовивченні 2100
вітчизняних та інтродукованих сортів та елітних форм яблуні і 349 сортів і форм
груші. В результаті було виділено ряд перспективних сортів цих культур,
частину з яких внесено в Державний реєстр сортів рослин, придатних для
поширення в Україні. Велика кількість сортів здобула поширення в
колективному та присадибному садівництві.
З 1992 р. О.П. Довбиш – безпосередня учасниця створення базової колекції
генофонду яблуні, котра в даний час налічує 418 сортів. Розробила паспортну та
ознакову базу даних для цього генофонду. Автор 76 наукових праць. Брала
участь у підготовці книги «Помологія».
За плідну працю у 1987 р. нагороджена медаллю «Ветеран праці».
Інформацію отримано з Інституту садівництва НААН.
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70 років від дня народження
САХАЦЬКОГО Миколи Івановича
Вчений у галузі тваринництва, доктор біологічних
наук, професор, академік НААН
Народився 2 січня 1950 р. у с. Кірово
Наровлянського району Гомельської області (Білорусь).
Закінчив Білоруську сільськогосподарську академію
(зоотехнічний факультет) у 1972 р. за фахом зоотехнія.
Працював: 1972 р. – зоотехнік Молодечненської
птахофабрики Мінської області; 1972–1975 рр. –
аспірант Українського науково-дослідного інституту
птахівництва (з 1993 р. – Інститут птахівництва УААН,
нині (скорочена назва) – ІП НААН); 1975–1981 рр. – молодший, старший
науковий співробітник ІП НААН; 1981–1988 рр. – завідувач лабораторії
популяційної генетики та збереження генофонду птиці; 1988–2004 рр. – директор
ІП НААН. Водночас за сумісництвом працював професором кафедри зоології
природничого факультету Харківського національного педагогічного
університету ім. Г.С. Сковороди (1993–2004), зав. кафедри птахівництва
Харківської зооветеринарної академії (2001–2003). У 2004–2005 рр. – професор
кафедри птахівництва Національного аграрного університету (з 2008 р. –
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП
України); 2005–2010 рр. – завідувач кафедри розведення та генетики тварин ім.
М.А. Кравченка НУБіП України; з 2010 р. – професор цієї самої кафедри, з
2015 р. завідувач кафедри біології тварин.
Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук
захистив у 1976 р. (спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини та тварин),
доктора біологічних наук у 1990 р. (спеціальність 06.02.01 – розведення, селекція
та відтворення с.-г. тварин). Вчене звання старшого наукового співробітника
присвоєно у 1985 р за спеціальністю «кріобіологія», професора – у 1991 р. за
спеціальністю «розведення, селекція та відтворення с.-г. тварин».
Член-кореспондентом Української академії аграрних наук (нині НААН
України) обраний у грудні 1990 р., дійсним членом (академіком НААН України)
– у грудні 1999 р.
Є засновником (1992 р.) Українського відділення Всесвітньої наукової
асоціації птахівників (ВНАП). Упродовж двох 5-річних каденцій був
президентом, а на даний час є почесним президентом цієї асоціації, яка
відповідає за наукове забезпечення птахівництва України.
Є автором 302 наукових праць, у тому числі 9 підручників і посібників, 7
монографій, 15 рекомендацій виробництву. Є розробником 9 ДСТУ і СОУ з
технології виробництва та переробки продукції птахівництва, відомчих норм
технологічного проектування у птахівництві (ВНТП-АПК-04.05), автором 17
винаходів і патентів України, а також автором 4 селекційних досягнень у
птахівництві (двох кросів яєчних курей, кросу індиків, породи курей).
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Основні напрями наукової діяльності:
1) розроблення програм, прийомів та методів збереження генофонду птиці,
а також методів низькотемпературної консервації генетичних ресурсів (у т. ч.
рідкісних чи зникаючих порід і популяцій птиці);
2) фізіологія відтворення, у т. ч. розроблення методів підвищення
плодючості птиці;
3) ембріоінженерія;
4) створення нових ліній та інших селекційно-значимих форм птиці;
5) розроблення нормативної документації з регламентації технологічних
процесів виробництва та переробки продукції тваринництва, обґрунтування
норм для технологічного проектування у птахівництві.
Джерело: Сахацький Микола Іванович. Національний університет біоресурсів і
природокористування України. URL: https://nubip.edu.ua/node/12860 (дата звернення
26.11.2029 р.).

50 років від дня народження
ІСКРИ Руслани Ярославівни
Вчена у галузі біохімії, фізіології людини і тварин,
доктор біологічних наук, старший науковий
співробітник
Народилася 4 січня 1970 р. у Львові. Після
закінчення у 1993 р. Львівського державного
університету імені Івана Франка за спеціальністю
«фізіологія людини і тварин» працювала в Інституті
фізіології і біохімії тварин УААН (сьогодні – Інститут
біології тварин НААН).
З 1995 по 1997 рік – навчалася в аспірантурі
цього ж Інституту. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію «Гормональносубстратні механізми регуляції вуглеводного обміну та антиоксидантної системи
в мієлоїдних клітинах і лейкоцитах свиней раннього віку» за спеціальністю
«біохімія». З 1997 по 1998 рік працювала молодшим науковим, а з 1998 по 2000
рік – науковим співробітником лабораторії ендокринної регуляції. З 2000 по 2010
рр. – вчений секретар Інституту, а по сумісництву з 2001 року – старший
науковий, а з 2003 року – провідний науковий співробітник лабораторії
ендокринної регуляції.
У 2000–2003 рр. очолювала Раду молодих вчених і дослідників Інституту,
була стипендіатом Кабінету Міністрів України і секретарем Львівського
відділення Українського біохімічного товариства. Звання старшого наукового
співробітника отримала у 2002 році.
З 2011 по 2013 рік навчалася в докторантурі Інституту біології тварин
НААН. У вересні 2013 р. дотерміново завершила навчання і успішно захистила
докторську дисертацію «Біохімічні процеси в організмі тварин за дії різних
сполук хрому(ІІІ)» за спеціальністю «біохімія», біологічні науки.
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З жовтня 2013 р. – завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу
тварин. У вересні 2014 р. призначена на посаду заступника директора Інституту
з наукової роботи, яку обіймає і сьогодні.
Р.Я. Іскра є заступником голови Вченої ради Інституту біології тварин
НААН, заступником голови Координаційно-методичної ради Програми
наукових досліджень 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності
та продуктивності тварин», членом Координаційно-методичної ради Програми
наукових досліджень 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних
матеріалів та засобів у тваринництві». Вона є головою методичної комісії
Інституту біології тварин НААН. Член редакційної ради журналу «Біологія
тварин» Інституту біології тварин НААН. Руслана Ярославівна є членом
Cпеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 із захисту докторських дисертацій в
Інституті біології тварин НААН та головою експертної комісії з біологічних наук
цієї ради. Крім цього, вона є член Спеціалізованої вченої ради К 35.051.14 та
призначалася МОН України головою Державної екзаменаційної комісії (2017–
2018 роках) у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Р.Я. Іскра веде активну наукову роботу у Науковому товаристві імені
Шевченка та Українському біохімічному товаристві.
Як науковець, досліджувала фізіолого-біохімічні механізми регуляції
адаптаційних процесів в організмі тварин у критичні періоди онтогенезу, а також
розробляла методи підвищення продуктивності, стресостійкості та адаптаційної
здатності організму тварин за дії біологічно активних речовин різного
походження. Її кандидатська дисертація була присвячена дослідженню
інтенсивності лейкоцитопоезу, енергетичного метаболізму, протеолізу і стану
антиоксидантної системи в клітинах мієлоїдного ряду кісткового мозку,
нейтрофільних гранулоцитах і лімфоцитах периферійної крові свиней в періоді
від народження до 10-добового віку та з'ясуванню впливу гідрокортизону і
мікроелементів Fe та Se на регуляцію метаболізму в клітинах вказаних
популяцій.
Докторська дисертація присвячена з’ясуванню особливостей біохімічних
процесів в організмі тварин за дії Хрому(ІІІ) та розробленню способів корекції
метаболічних порушень з використанням його сполук. Вона досліджувала
метаболічні процеси в організмі щурів, кроликів і свиней за впливу мінеральної
та органічних, у т.ч. одержаних з використанням нано- і біотехнологій, сполук
Хрому(ІІІ). Її дослідженнями з’ясовані механізми метаболічної дії Cr(III) у
тварин залежно від їх фізіологічного стану та різних періодів онтогенезу:
вагітності, пологів, лактації та відлучення.
Р.Я. Іскрою було доведено, що хром хлорид і хром цитрат, як і біокомплекси
Хрому
дріжджів
Saccharomyces
cerevisiae,
дозозалежно
виявляють
стимулювальний вплив на метаболічні процеси в організмі тварин, що
характеризується підвищенням інтенсивності вуглеводного, протеїнового та
ліпідного обмінів, функціонування антиоксидантної, NO-синтазної, ендокринної
та імунної систем.
Сьогодні Р.Я. Іскра вивчає біохімічні процеси в організмі тварин за
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експериментальної гіперглікемії та її корекції цитратами макро- та
мікроелементів.
Результати досліджень, які виконуються під керівництвом Р.Я. Іскри,
представлялися на багатьох наукових форумах, конференціях, з’їздах та
опубліковані у провідних журналах, що індексуються у міжнародних
наукометричних базах Scopus, Web of Science. Вона є автором понад 200
наукових публікацій у провідних вітчизняних і зарубіжних виданнях, у т.ч. у
співавторстві 5 книг, з яких 3 монографії (одна – за кордоном, видавництво
Springer), посібник-практикум і довідник; 4 методичних рекомендацій, 7
патентів, 1 ТУ України.
Під її керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація та ведеться
підготовка 1 докторської та 5 кандидатських дисертацій.
За наукові досягнення та організаційну роботу Р.Я. Іскра нагороджена
Почесними грамотами Президії НААН (2009), Міністерства аграрної політики і
продовольства України (2010), Львівської обласної державної адміністрації
(2014). У 2016 р. визнана переможцем конкурсу на здобуття премії імені
С.З. Гжицького за цикл робіт «Фізіолого-біохімічне обґрунтування застосування
у тваринництві сполук Хрому(ІІІ), отриманих методами нанотехнології та
хімічного синтезу».
Інформацію отримано з Інституту біології тварин НААН.

60 років від дня народження
ПРИСЯЖНЮКА Миколи Володимировича
Вчений у галузі історії аграрної науки, доктор
сільськогосподарських наук,
член-кореспондент НААН
Народився 13 січня 1960 року в с. Ксаверів
Житомирської області.
У 1977 р. закінчив Скуратівський середню
школу. З 1979 по 1981 р. знаходився на строковій
службі збройних сил СРСР. Отримав освіту у
Воронезькому університеті імені М. Глінки у
1993 р. за спеціальністю – організація виробництва
й економіка. У 1996 р. отримав спеціальність
будівельника в Донбаському гірничо-металургійному інституті. У 2003 р.
закінчив Національну Академію держуправління при Президентові України,
здобувши ступінь магістра державного управління.
З 1981 р. працював монтажником тресту «Єнакіевометаллургбуд», пізніше
на посадах від гірника і до заступника директора шахти «Ольховатська».
З 1986 по 1988 р. був головним технологом капітального будівництва в
об’єднанні «Орджонікідзевугілля». Після незалежності України став членом
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кооперативного руху, створив та керував виробництвами, працював у
закордонних представництвах від великих фірм.
У 2002 р. був першим заступником Голови у Житомирській
облдержадміністрації. У 2005 р. – Головою правління і Головою ради у
Національній асоціації виробників м'яса і м'ясопродуктів.
Починаючи з 2006 був депутатом України у 5, а пізніше – у шостому
скликанні, Головою Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та
земельних відносин. З березня 2010 р. був Міністром аграрної політики. З грудня
2010 р. по лютий 2014 р. був Міністром аграрної політики та продовольства.
У 2012 р. успішно захистив докторську дисертацію з напряму історія
сільськогосподарських наук на тему: «Розвиток сільськогосподарської дослідної
справи УСРР у 20-х рр. ХХ століття: науково-організаційні засади», здобувши
науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук. У 2015 р. його обрано
членом-кореспондентом
НААН
Відділення
наукового
забезпечення
інноваційного розвитку.
65 років від дня народження
СТАШУКА Василя Андрійовича
Вчений у галузі сільськогосподарської меліорації і
природокористування, доктор технічних наук,
професор, член-кореспондент НААН
Народився 14 січня 1955 р. в с. Підгайці
Млинівського району Рівненської області. Після
закінчення Млинівської середньої школи № 1
вступив до Українського інституту інженерів
водного господарства, який закінчив у 1977 р.,
здобувши фах інженера-гідротехніка.
Упродовж 1977–1990 рр. В.А. Сташук працював на посадах головного
інженера, начальника Трубізького управління водного господарства та
головного інженера Київського облводгоспу Міністерства меліорації та водного
господарства України. Упродовж 1986–1987 рр. брав активну участь у ліквідації
наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, працюючи у складі урядової
комісії безпосередньо в м. Чорнобилі. У період з 1990 по 2001 р. був на посадах
провідного, головного спеціаліста, завідувача сектору, відділу, заступника
начальника Управління координації здійснення аграрної політики Секретаріату
Кабінету Міністрів України.
У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оцінка і
прогнозування умов формування водного режиму осушених земель при різних
способах його регулювання», у 2009 р. – докторську на тему: «Наукові засади
управління водогосподарсько-меліоративним комплексом України», здобувши
ступінь доктора технічних наук за спеціальністю сільськогосподарські
меліорації. Обрано у 2010 р. членом-кореспондентом НААН за напрямом
131

наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва. У
2001 р. був призначений на посаду заступника голови Державного комітету
України з водного господарства, з 2003 по 2010 р. – голова цього комітету, з
2010 р. – голова Державного агентства водних ресурсів України.
До основних наукових здобутків В.А. Сташука варто віднести розроблення
наукових
засад інтегрованого управління
водними ресурсами і
водогосподарсько-меліоративним комплексом України за галузевим та
басейновим принципами; розроблення наукових та організаційних засад
відновлення і сталого розвитку гідротехнічних меліорацій в умовах ринкової
економіки та глобальних змін клімату; розроблення наукових підходів та
комплексу заходів щодо захисту територій і населених пунктів від шкідливої дії
вод та управління водними ресурсами у кризових ситуаціях. Крім того,
В.А. Сташуком науково обґрунтовано нові підходи до протипаводкового захисту
із застосуванням активного способу управління водними ресурсами, які вже
впроваджуються у Львівській області та довели свою ефективність під час
проходження паводків у 2010 р. Значний внесок ученого також у розроблення
наукових основ створення та функціонування системи моніторингу кількісних і
якісних показників вод та меліорованих земель.
Результати наукових робіт В.А. Сташука реалізовано у складі низки
нормативно-правових документів, зокрема в науковому обґрунтуванні цільових
загальнодержавних програм протипаводкового захисту територій. Значну увагу
у своїй роботі на посаді голови Держводагентства України В.А. Сташук приділяє
питанням переведення галузі на засади інноваційного розвитку. За його
ініціативою та безпосередньою участю в галузі реалізується комплекс заходів
щодо запровадження інтегрованого методу управління водними ресурсами за
басейновим принципом із залученням до управління громадськості через
басейнові водні ради. У різні роки працював доцентом Національного
університету водного господарства та природокористування, Національного
університету біоресурсів та природокористування. Нині є професором кафедри
водопостачання, каналізації і гідравліки Харківського державного технічного
університету будівництва та архітектури.
За результатами наукової діяльності В.А. Сташуком опубліковано понад
80 наукових праць, у тому числі 1 монографію, 3 книги, 3 брошури. Плідну
працю В.А. Сташука відзначено різними нагородами. У 2004 р. йому присвоєно
почесне звання заслуженого працівника сільського господарства України. У
2005 р. нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, у 2007 р.
– Почесною відзнакою Української академії аграрних наук та іншими вищими
нагородами різних міністерств і відомств України.
Джерело: Сташук Василь Андрійович. Національна академія аграрних наук України.
URL: http://en.naas.gov.ua/academi/2/162/ (дата звернення 26.11.2029 р.).
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60 років від дня народження
ГОРАЛЬСЬКОГО Леоніда Петровича
Вчений у галузі ветеринарії, доктор ветеринарних
наук, професор, академік АН ВО України, заслужений
діяч науки і техніки України
Народився 17 січня 1960 р. у с. Мерва,
Горохівського району, Волинської області.
У 1977 р. закінчив середню школу у с. Миколаїв,
Радехівського району, Львівської області.
Упродовж 1978–1980 рр. проходив військову
службу в Центральній групі військ (Чехословаччина).
Військове звання – капітан.
У 1982 р. закінчив Рожищенський зооветеринарний технікум, у 1987 р. –
Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П. Л. Погребняка за
спеціальністю
«Ветеринарія».
Працював
у
Білоцерківському
сільськогосподарському інституті асистентом кафедри анатомії і гістології
(1987–1992), завідувачем лабораторії патоморфології Інституту епізоотології
УААН (м. Рівне) (1992–2001).
У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
біологічних наук, у 2000 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
ветеринарних наук, у 2003 р. отримав звання професора.
Із 2001 р. працює на посаді завідувача кафедри анатомії і гістології
Житомирського національного агроекологічного університету.
Л.П. Горальський – відомий учений-морфолог, зробив вагомий внесок у
вивчення розвитку та дослідження гістоархітектоніки органів і тканин тварин у
віковому, видовому аспектах, їх морфофункціональних змін під дією
іонізуючого випромінювання та при ретровірусних інфекціях. Є співавтором
«Міжнародної ветеринарної анатомічної номенклатури» латинською,
українською та англійською мовами, програм з «Цитології, гістології,
ембріології» для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах із
напряму «Ветеринарна медицина». Отримані результати та матеріали з
патоморфології ретровірусних інфекцій використовуються у системі з боротьби
й ліквідації лейкозу великої рогатої худоби та інфекційної анемії коней.
Особливою заслугою Л.П. Горальського є створення на кафедрі анатомії і
гістології Житомирського національного агроекологічного університету
анатомічного музею та лабораторії світлової мікроскопії і морфометричного
аналізу.
Л.П. Горальський є автором та співавтором понад 360 наукових публікацій,
у т. ч. 11 монографій, 18 посібників і підручників та 8 патентів. До найвідоміших
слід віднести: «Анатомія свійських птахів», «Гістоморфологія і гістохімія
ретровірусних інфекцій (дослідження експериментального лейкозу рогатої
худоби та інфекційної анемії коней)», «Основи гістологічної техніки і
морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології», «Морфологія
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спинного мозку та спинномозкових вузлів хребетних тварин» та ін.
Під редакцією Л.П. Горальського вперше в Україні видано українською
мовою посібник «Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи
досліджень у нормі та при патології» для біологів, фахівців-морфологів
ветеринарної та гуманної медицини.
Ім’я вченого занесено у міжнародну збірку «Хто є хто» (Кембридж,
2009 р.).
Член Правління наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і
топографоанатомів України (2005–2010), членом спеціалізованої вченої ради
Д 26.004.03 у Національному університеті біоресурсів і природокористування
України (2004–2008) та спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 у
Білоцерківському національному аграрному університеті (2003–2015). Член
спеціалізованої вченої ради Д 35.826.03 у Львівському національному
університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (з
2014 р. дотепер). Член експертної ради Вищої атестаційної комісії України в
галузі ветеринарної медицини та біотехнології вирощування і переробки
тваринної продукції (2008–2011). Член (заступник голови) Наукової ради МОН
України для проведення експертизи проектів наукових робіт (розробок), секції
23 «Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство,
ветеринарія» (з 2014 р. дотепер).
Член редколегії наукового журналу «Вісник Житомирського
національного агроекологічного університету» (нині – «Наукові горизонти») (з
2002 р. дотепер), науково-практичного журналу Національного університету
біоресурсів і природокористування України «Український часопис ветеринарних
наук» та збірника наукових праць «Аграрний вісник Причорномор’я».
Організатор Сьомої науково-практичної конференції морфологів України
«Актуальні проблеми сучасної морфології» (2008) та ХХІІІ Міжнародної
науково-практичної конференції морфологів України «Актуальні проблеми
сучасної морфології» (2017). Брав активну участь в організації та проведенні ХІV
Зльоту «Лідери АПК ХХІ століття» (м. Житомир, 2012 р.).
Рецензент та член журі II туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт МОН України галузевої конкурсної комісії наукових
студентських робіт з галузі 21 – Ветеринарна медицина (з 2017 р. дотепер).
Горальський Л. П. створив власну наукову школу морфологів. Під його
керівництвом захищено 16 кандидатських дисертацій та 3 докторські дисертації,
він керує науково-дослідною роботою магістрантів, аспірантів та докторантів. Є
керівником науково-дослідної роботи за державною програмою науководослідної тематики кафедри анатомії і гістології «Розвиток, морфологія та
гістохімія органів тварин у нормі та при патології» (держаний реєстраційний
номер – 0113U000900). З 2018 р. є керівником наукового проекту
№ 0118u003815: «Морфологія, імунологія коронавірусних інфекцій
(інфекційний бронхіт курей, коронавірусний ентерит собак), їх діагностика та
профілактика».
Протягом останніх 10 років Горальський Л. П. брав участь у роботі понад
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30 Міжнародних наукових конференцій, 10 форумів та всеукраїнських семінарів.
Нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани» (12 січня 2010 р., № 3к), цінним подарунком та має подяку Міністра аграрної політики та
продовольства України (вересень, 2012 р.), вченому присвоєно почесне звання
України «Заслужений діяч науки і техніки України (18 травня 2016 р.,
№ 217/2016).
Інформацію
університету.
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90 років від дня народження
СЄРОГО Ігоря Сергійовича
Вчений у галузі механізації сільського господарства,
кандидат технічних наук, професор, заслужений
працівник вищої школи
Народився 19 січня 1930 р.
В 1952 р. закінчив Московський інститут
механізації і електрифікації сільського господарства
ім. В.М. Молотова за спеціальністю «Використання та
ремонт
тракторів,
автомобілей
і
сільськогосподарських машин».
У 1956 р. захистив дисертацію кандидата
технічних наук «Исследование некоторых размерных цепей тракторного
двигателя и методов их восстановления в процессе ремонта» у спеціалізованій
вченій раді цього ж вузу.
З 1956 р. працює в МІМСГ-ТДАТА-ТДАТУ, спочатку асистентом,
старшим викладачем, доцентом, зав. кафедри. З 1961 по 1971 р. працював
проректором з навчальної та наукової роботи.
З 1971 по 1987 рр. – ректор Мелітопольського інституту механізації
сільського господарства. У 1972–1973 навчальному році в інституті було
обладнано 8 лекційних авдиторій для використання технічних засобів навчання
і два класи програмованого навчання. У 1973 р. вперше, за ініціативи інституту,
було створено 10 механізованих студентських загонів для роботи у
сільськогосподарських підприємствах. За керівництва Ігоря Сергійовича у
1974 р. запроваджується поточна атестація студентів два рази у семестрі. Ця
форма контролю знань отримала в наступні роки повне визнання. Цього ж року
запроваджується курс «Основи наукових досліджень».
За роки керівництва І.С. Сєрого було введено в експлуатацію будівлі:

студентської їдальні на 220 місць (1975);

бібліотеки з читальними залами на 300 місць (1976);

студентського клубу (1978);

навчального корпусу військової кафедри (1980)

у 1979 р. розпочато будівництво 9-поверхового навчально135

лабораторного корпусу (нині корпус 2).
Під керівництвом Ігоря Сергійовича у жовтні 1979 р. при інституті почав
працювати факультет підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів
сільського господарства. За його керівництва інститут став ВНЗ I категорії. У
1981 р. Мелітопольський інститут механізації сільського господарства було
нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора.
Галузь наукових інтересів Ігоря Сергійовича: точність технічних
вимірювань на виробництві і в наукових дослідженнях; організація ремонту
сільськогосподарської техніки. Автор 14 підручників з ремонту машин, які
неодноразово перевидавались, йому належать більш як 60 наукових публікацій,
авторських свідоцтв, патентів.
За визначні досягнення у роботі І.С. Сєрий був нагороджений орденом
Трудового Червоного Прапора. У 1980 р. Ігорю Сергійовичу присвоєно звання
Заслужений працівник Вищої школи України, нагороджений грамотою
Верховної Ради України і почесною грамотою Кабінету Міністрів. Він –
Відмінник аграрної освіти та науки I-го ступеня, має медаль «За трудовую
доблесть».
За порядність, професіоналізм та великий внесок у розвиток рідного міста
в 1999 р. йому було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Мелітополь».
Ігор Сергійович і сьогодні викладає на кафедрі технічного сервісу в АПК.
Інформацію отримано з Таврійського державного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного.

70 років від дня народження
РИЖУКА Сергія Миколайовича
Вчений у галузі загального землеробства,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент НААН, заслужений
працівник сільського господарства України
Народився 20 січня 1950 р. у смт. Чуднів
Житомирської області.
У 1975 р. закінчив Житомирський
сільськогосподарський інститут (нині –
Житомирський національний агроекологічний
університет) за спеціальністю економісторганізатор.
Працював головним економістом колгоспу імені Островського
Чуднівського району Житомирської області (1975–1976), служив в армії (1968–
1970). До 1991 р. – на комсомольській і партійній роботі: інструктор
Житомирського обкому Компартії України (1976–1979), другий та перший
секретар Житомирського обкому ЛКСМ України (1979–1983), перший секретар
Ємільчинського райкому КПУ (1983–1986), інспектор ЦК КПУ (1986–1987),
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перший заступник завідуючого сільськогосподарським відділом ЦК КПУ (1987–
1991).
З 1991 по 1992 рік – заступник начальника управління Міністерства
сільського господарства України. З 1992 по 1996 рік – директор асоціації
агропромислових формувань «Украгроформ». З 1996 по 1997 рік – помічник
Президента України. З 1997 по 2000 рік – заступник Міністра агропромислового
комплексу України. З 2001 по 2002 рік – Державний секретар Міністерства
аграрної політики України. З 2002 по 2004 рік – Міністр аграрної політики
України. З 2004 по 2005 рік – голова Житомирської облдержадміністрації. З 2005
по 2006 рік – заступник директора наукової бібліотеки Української академії
аграрних наук. У 2006–2010 роках – народний депутат України V та VI скликань.
У 2010–02014 роках вдруге очолював Житомирську обласну державну
адміністрацію. З травня 2018-го – директор Інституту сільського господарства
Полісся Національної академії аграрних наук України.
У 2001 р. захистив кандидатську, у 2004-му – докторську дисертацію на
тему «Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних торфових
ґрунтів Полісся і Лісостепу України». С.М. Рижук виявив закономірності впливу
тривалості та способу сільськогосподарського використання на трансформацію і
родючість торфовищ, забруднення ґрунтів і ґрунтових вод, нагромадження
важких металів і радіонуклідів в органогенних ґрунтах та у продукції
сільськогосподарських культур. На основі розробок ученого разом із іншими
науковцями галузі розроблено систему землеробства на осушуваних землях і
шляхи її впровадження у виробництво.
Автор майже 100 наукових і науково-методичних праць із загальних
питань ведення сільського господарства в умовах реформування земельних
відносин. Із них безпосередньо 24 наукові праці присвячені проблемам
меліоративного землеробства, включаючи 2 монографії. Підготував одного
доктора сільськогосподарських наук і 4 кандидатів історичних наук
Веде активну громадську діяльність як голова асоціації «Украгроліс» із
2006 року.
Нагороджений орденами «За заслуги» III та II ступенів (2004, 2011),
Почесною грамотою Верховної Ради України (2006).
Інформацію отримано з Інституту сільського господарства Полісся НААН.
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ЛЮТИЙ
60 років від дня народження
ВЛІЗЛА Василя Васильовича
Вчений у галузі ветеринарії, доктор
ветеринарних наук, професор, академік НААН,
заслужений діяч науки і техніки України
Народився 1 лютого 1960 р. в с. Голгоча
Підгаєцького району, Тернопільської області.
У 1982 р. – закінчив з відзнакою
ветеринарний
факультет
Білоцерківського
сільськогосподарського
інституту
(нині
Білоцерківський
національний
аграрний
університет).
З 1982 до 1984 рр. – працював головним ветеринарним лікарем колгоспу.
З 1984 до 1987 рр. – аспірант Московської ветеринарної академії імені
К.І. Скрябіна. Кандидатську дисертацію на тему «Діагностика, групова
профілактика і терапія молодняку великої рогатої худоби, хворого на гепатоз,
при вирощуванні та відгодівлі в спеціалізованих господарствах» захистив у
1988 р. Науковий керівник професор В.М. Данилевський.
З 1988 до 2000 рр. – працював у Білоцерківському сільськогосподарському
інституті на посадах асистента, доцента, професора.
З 2000 по 2005 рр. завідувач кафедри клінічної діагностики, після цього за
сумісництвом професор кафедри внутрішніх хвороб тварин і клінічної
діагностики Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій ім.. С.З. Ґжицького.
У 2001 р. – призначений Президією Української академії аграрних наук
директором Інституту біології тварин.
У 2002 р. обраний членом-кореспондентом УААН, у 2007 р. –
академіком УААН, у 2013 р. став Заслуженим діячем науки і техніки України.
Працював над науковими проектами та проходив наукове стажування у
Німеччині, Австрії та Швейцарії. Саме в університетах Німеччині, Австрії та
Швейцарії В.В. Влізло розпочав і зробив значну частину докторської дисертації,
яку захистив 1998 р., на тему «Жировий гепатоз у високопродуктивних корів»
(науковий консультант академік НААН В.І. Левченко). На основі проведених
досліджень в Україні та країнах Європи В.В. Влізло вперше у нашій державі
описав зміщення сичуга у високопродуктивних корів, вказав на важливість
діагностики та лікування хворих. Він перший науковець України, який на
високому науково-методичному рівні вивчав пріонні інфекції. Влізло був
ініціатором створення та незмінним керівником науково-виробничого центру з
вивчення пріонних хвороб при Інституті біології тварин УААН, який
підпорядковувався УААН і МАП України.
У останні роки вчений разом зі своїми учнями проводить наукові
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дослідження щодо застосування нанобіотехнологій для синтезу нових
лікарських засобів лікування та профілактики тварин і людини.
В.В. Влізло бере участь у виконанні наукових проектів, стажуванні,
конгресах і конференціях, публікує праці, підтримує особисті зв’язки з
провідними вченими провідних університетів і наукових закладів світу:
Німеччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Ірландія, США, Польща,
Угорщина, Словаччина, Китай та ін..
Академік В.В. Влізло бере безпосередню участь у формуванні та
організації виконання наукової тематики з урахуванням вимог НААН, розробляє
нові напрями досліджень, проводить підготовку і атестацію наукових кадрів. Він
є головою вченої ради Інституту біології тварин НААН, головою координаційнометодичних рад з виконання програм наукових досліджень «Нано- і
біотехнології у тваринництві» та «Фізіологія і біохімія тварин», головою
спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Інституту біології тварин
НААН, член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій при
Білоцерківському національному аграрному університеті. Головний редактор
науково-теоретичного журналу «Біологія тварин» та НТБ Інституту біології
тварин, член редакційних колегій журналів «Animal Science»; «Agricultural
Science and Practice», «Вісник аграрної науки», «Сільський господар», МТНЗ
«Ветеринарна медицина» та ін.
Професор В.В. Влізло підготував 5 докторів і 17 кандидатів наук.
В.В. Влізло – автор і співавтор майже 550 наукових праць, з них понад 130
англійською та німецькою мовами – у провідних виданнях світу, 25 підручників,
довідників, монографій, має понад 30 патентів і авторських свідоцтв, біля 40
методичних рекомендацій, технічних умов та інструкцій для науки і практики.
Станом на кінець 2018 р. рівень цитувань за Google Scholar складав 950, де i10індекс = 21 і h-індекс = 16, це найвищий показник серед вчених України, які
працюють в галузі тваринництва та ветеринарної медицини.
Президент Української асоціації буятрики та член світової асоціації
буятрики.
Удостоєний звання заслужений діяч науки і техніки України,
нагороджений грамотами, подяками та відзнаками УААН, ВАК України,
Західного наукового центру НАН і МОН України, Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Знак пошани» і «Відмінник аграрної освіти
та науки», Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної
ради, Львівської обласної організації профспілки працівників АПК «Почесна
відзнака», Державного комітету ветеринарної медицини України «За заслуги в
розвитку ветеринарної медицини України», медалями Аграрної академії
м. Краків і подякою Природничого університету м. Вроцлав, Польща. Лауреат
премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці» та ім.. С.З. Ґжицького. За
активну участь у міжнародному співробітництві обраний почесним амбасадором
міста Львова.
Інформацію отримано з Інституту біології тварин НААН.
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70 років від дня народження
СЕДІЛА Григорія Михайловича
Вчений у галузі біохімії сільськогосподарських
тварин, доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік НААН
Народився 1 лютого 1950 р. у с. Розвор'яни
Золочівського району Львівської області.
Після
закінчення
Львівського
зооветеринарного інституту в 1972 р. і до
сьогодні працює в галузі сільського господарства
Львівської області. Розпочавши трудову
діяльність на посаді головного зоотехніка
колгоспу в Сокальському районі, він згодом очолив цей колектив. Як енергійний
та компетентний спеціаліст був призначений начальником управління сільського
господарства Миколаївського району, пізніше – генеральним директором
першого в області агрокомбінату «Дністер» Жидачівського району. За успіхи,
досягнуті цим підприємством, скерований на навчання до Вищої партійної
школи при ЦК КПУ, після закінчення якої обраний головою Перемишлянського
райвиконкому. Після здобуття Україною незалежності тривалий час керував
великим птахопідприємством, був обраний депутатом обласної ради, очолював
депутатську комісію з питань розвитку села, а згодом призначений заступником
голови облдержадміністрації з питань АПК. Г.М. Седіло займався науковою
роботою і в 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук, викладав у Львівському сільськогосподаському
інституті.
У 2003 р. Г.М. Седіла призначено директором Інституту землеробства і
тваринництва західного регіону УААН (тепер Інститут сільського господарства
Карпатського регіону НААН). У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук. У листопаді 2007 р. його
обрано членом-кореспондентом Української академії аграрних наук (тепер
Національної академії аграрних наук України). 15 листопада 2009 р. Указом
Президента України йому присвоєно почесне звання заслужений працівник
сільського господарства України. У 2012 р. Г.М. Седілу присвоєно вчене звання
професора. У 2013 р. обрано почесним членом International TechnologicalManagement Academy at the Academy Assembly in Novi Sad. У 2014 р. лауреат
Премії імені С.З. Ґжицького.
Г.М. Седіла нагороджено Почесною відзнакою УААН за видатні наукові
досягнення в галузі сільськогосподарської біології та їх впровадження в
практику, Почесною відзнакою Львівської обласної організації профспілки
працівників АПК; Почесними грамотами: Федерації роботодавців України,
Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації,
Ради УО «Укрсількомунгосп»; Дипломом агропромислового комплексу України
в номінації “Лідер галузі”; Подякою директора Департаменту агропромислового
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розвитку Львівської області. У 2007, 2012 та 2016 рр. переможець у номінації
«Лідер агропромислового комплексу України». Як учасник видавничого проекту
«Україна наукова» нагороджений дипломом за вагомий внесок у розвиток і
популяризацію аграрної науки України.
Основна галузь наукової діяльності Г.М. Седіла – біохімія
сільськогосподарських тварин. Він одержав нові результати досліджень, які з
позиції досягнень біохімії, фізіології та живлення інтерпретують взаємозв’язок
вовноутворення з рівнем метаболізму в організмі овець та регулюючим впливом
на них мінеральних елементів. Г.М. Седіло є керівником Програми наукових
досліджень 8 «Сталий розвиток Карпатського регіону», яка спрямована на
розробку науково-методологічних засад й організаційно-економічних
механізмів ефективного використання аграрного ресурсного потенціалу, які
забезпечать зростання обсягів виробництва інноваційної екологічно безпечної
сільськогосподарської продукції, рівня її конкурентоспроможності з
врахуванням динаміки змін кон’юнктури продовольчого ринку та вимог сталості
розвитку Карпатського регіону.
Г.М. Седіло ‒ автор п’яти монографій з питань вівчарства, 25 методичних
і науково-практичних рекомендацій з розвитку галузей тваринництва, п’яти
винаходів. Підготував і опублікував понад 200 наукових праць у збірниках і
журналах. Має численні публікації у засобах масової інформації з питань
популяризації наукових досягнень, розвитку різних галузей тваринництва,
раціонального
землекористування,
економіки
сільськогосподарського
виробництва.
Г.М. Седіло – головний редактор міжвідомчого тематичного наукового
збірника «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво», член редколегії
науково-теоретичного журналу «Біологія тварин», журналу «Сільський
господар». Г.М. Седіло є головою вченої ради Інституту сільського господарства
Карпатського регіону НААН, членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту
кандидатських та докторських дисертацій зі спецільностей біохімія та годівля
тварин і технологія кормів: при Інституті біології тварин НААН та у Львівському
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З. Ґжицького.
10 листопада 2016 р. Національна академія аграрних наук України на
підставі статуту НААН обрала Г.М. Седіла дійсним членом (академіком) зі
спеціальності технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
(біохімія, фізіологія тварин).
З 31 травня 2019 р. – радник при дирекції Інституту сільського
господарства Карпатського регіону НААН.
Джерело: Седіло Григорій Михайлович. Інститут сільського господарства
Карпатського регіону НААН. URL: http://isgkr.com.ua/index.php/features/kerivnytstvo/208sedilo-hryhoriy-mykhaylovych (дата звернення: 26.11.2029 р.).
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85 років від дня народження
ГОНЧАРЕНКА Василя Юхимовича
Вчений у галузі овочівництва, доктор
сільськогосподарських наук, професор, Членкореспондент Міжнародної академії наук екології
та безпеки життєдіяльності (Брюсель)
Народився 7 лютого 1935 р. в смт. Нова
Водолага Харківської області.
У 1950 р. після закінчення з відзнакою 7 класів
школи № 2 у селищі Нова Водолага Харківської
області
вступив
до
Липкуватівського
сільськогосподарського технікуму, де проявив себе
не тільки старанним студентом, а й активним учасником суспільного життя
навчального закладу.
У 1954 р. вступив до Харківського сільськогосподарського інституту
ім. В.В. Докучаєва.
З 1959 по 1962 р. працював заступником директора Петровеньківського
мельзаводу № 22 Луганської області, інженером аналітичної групи науководослідної лабораторії Петровського п/с № 8 Краснолучского району
Луганської обл.
З 1962 по 1964 рр. працював старшим науковим співробітником ІваноФранківської державної сільськогосподарської дослідної станції.
У 1964 р. вступив до аспірантури кафедри агрохімії Харківського
сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва, яку закінчив у 1967 р.
З 1967 р. по 1974 р. працював старшим науковим співробітником
лабораторії агрохімії і мікробіології ґрунтів Українського науково-дослідного
інституту овочівництва і баштанництва.
З 1972 р. по 1973 р. проходив стажування в Інституті овочівництва
Німецької Демократичної Республіки.
З 1974 р. по 2000 р. очолював лабораторію агрохімії та мікробіології
ґрунтів Українського науково-дослідного інституту овочівництва і
баштанництва.
З 1986 р. по 1995 р. – заступник директора з наукової роботи Інституту
овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук.
З 2002 р. по 2011 р. очолював відділ насінництва, стандартизації,
вимірювань та оцінки якості Інституту овочівництва і баштанництва
Національної академії аграрних наук України, заступник Голови технічного
комітету зі стандартизації (ТК 71) «Овочеві і баштанні культури, насіння та
посадковий матеріал».
З 2011 р. – по теперішній час – головний науковий співробітник
лабораторії адаптивного овочівництва, зберігання і стандартизації Інституту
овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України.
В.Ю. Гончаренко є визнаним фахівцем у галузі агрохімії з питань
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живлення овочевих, баштанних рослин, їх насінників та технологій
вирощування. Багато зусиль і енергії віддано галузі овочівництва. Найбільш
вагомими науковими досягненнями є: встановлення закономірностей дії
органічних і мінеральних добрив на урожай та якість овочевих і баштанних
культур; створення нормативної бази для визначення затрат добрив на
виробництво овочів; виявлення закономірностей нагромадження нітратів і
важких металів у овоче-баштанній продукції в залежності від внесення добрив і
розробка прийомів, направлених на зменшення їх вмісту.
Під науковим керівництвом В.Ю. Гончаренко захищено вісім
кандидатських дисертацій і дві докторських. Його обирають членом
спеціалізованої вченої ради з присудження вчених ступенів в Інституті
ґрунтознавства і агрохімії УААН ім. О.Н. Соколовського. Зараз він член
спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій
за спеціальностями «Овочівництво» і «Селекція і насінництво» Інституту
овочівництва і баштанництва НААН.
Його ім’я заноситься до книги почесних вчених-фахівців України.
Протягом свого життя В.Ю. Гончаренко видав понад 300 наукових праць, із них
– 20 книг та довідників, які присвятив проблемам удобрення овочевих культур,
розробив новий напрямок «Стандартизація і сертифікація в галузі овочівництва
і баштанництва».
Нагороджений медаллю «За доблесний труд», «За трудову доблесть»,
«Ветеран труда», «Срібною медаллю ВДНГ», «Почесними грамотами Президії
Української академії аграрних наук», «Почесною грамотою Харківської обласної
державної адміністрації».
У 2019 р. В.Ю. Гончаренку була призначена державна стипендія для
видатних діячів науки України.
Інформацію отримано з Інституту овочівництва і баштанництва НААН.

70 років від дня народження
МАТВІЙЧУКА Віктора Андрійовича
Вчений у галузі матеріалознавства,
електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки, доктор технічних наук, професор
Народився 10 лютого 1950 р. в с. Глинськ,
Калинівського району, Вінницької області. З 1965 по
1969 р. навчався у Вінницькому політехнічному
технікумі за спеціальністю «Теплотехнічне обладнання
промислових підприємств», а у 1969–1971 рр. служив
в лавах радянської армії.
У 1977 р. закінчив Вінницький політехнічний інститут і отримав диплом
інженера-механіка
за
спеціальністю
«Технологія
машинобудування,
металорізальні верстати та інструменти», (диплом з відзнакою, Б-І № 590000).
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У 1984 р. достроково закінчив цільову аспірантуру Ленінградського ордена
Леніна політехнічного інституту ім. М.І. Калініна, захистивши кандидатську
дисертацію на тему «Вдосконалення процесу холодного торцевого розкочування
на основі аналізу деформівності металів» за спеціальністю «Процеси та машини
обробки тиском», (диплом кандидата наук ТН №079044, Москва 13.03.1985 р.)
Вчене звання доцента кафедри прикладної механіки та опору матеріалів
присвоєно рішенням Вченої ради Вінницького політехнічного інституту
31.10.1991 р., протокол №2 (атестат доцента ДЦ № 000368).
У 2009 р. закінчив цільову докторантуру Донбаської державної
машинобудівної академії, захистивши докторську дисертацію на тему «Розвиток
ресурсозберігаючих процесів локального ротаційного деформування на основі
оцінки деформівності металів» за спеціальністю «Процеси та машини обробки
тиском», (диплом доктора наук ДД №008134, виданий рішенням ВАКУ від
10.03.2010 р., протокол №3-08/2)
Вчене звання професора кафедри електротехнічних систем, технологій та
автоматизації в АПК присвоєно у 2015 р. (атестат професора 12ПР № 010793,
виданий рішенням Атестаційної колегії від 29.09.15 р., протокол № 4/01-П).
Свою трудову діяльність розпочав у 1965 р., навчаючись у Вінницькому
політехнічному технікумі. Працював слюсарем-ремонтником енергетичного
обладнання, теплотехніком, інженером-конструктором, молодшим науковим
співробітником. Після присудження наукових ступенів працював на посадах
старшого викладача і доцента Вінницького державного технічного університету,
доцента і професора, начальника відділу науки та міжнародних зв’язків
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.З травня 2011 р.
працює у Вінницькому національному аграрному університеті, спочатку
заступником директора Навчально-наукового інституту аграрної економіки
ВНАУ з наукової роботи, а з вересня 2013 р. – завідувачем кафедри
«Електротехнічні системи, технології та автоматизація в АПК», яка на сьогодні
отримала назву – кафедра «Електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки» .
В.А. Матвійчук, за більш як 35 років науково-педагогічної діяльності
опублікував понад 220 наукових та навчально-методичних робіт, із яких 3
монографії, 1 підручник з грифом МОН України, 17 авторських свідоцтв та
патентів на винаходи, 4 публікації у періодичних виданнях, які включені до
наукометричної
бази
Scopus.
Ідентифікатор
автора:
6506023008http://orcid.org/ 0000-0002-2660-182X. Основні результати роботи
пройшли апробацію у виробничих умовах та отримали впровадження на ряді
підприємств України, Росії, Казахстану.
Науково-педагогічні інтереси пов’язані з розвитком енерго- і
ресурсозберігаючих технологій в машинобудуванні та агропромисловому
комплексі. З 2013 р. викладає дисципліни: «Основи електроприводу»,
«Електропривод виробничих машин і механізмів», «Теоретичні основи
автоматики», «Автоматизація технологічних процесів», «Електротехнології та
освітлення», «Електротехнології в АПК».
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Під науковим керівництвом В.А. Матвійчука виконано ряд науководослідних робіт в рамках державних науково-технічних програм комплексних
проектів Державного комітету України з питань науки і технологій, а також
держбюджетних і господарських договірних науково-дослідних робіт. Він є:
головою міжкафедрального наукового семінару інженерно-технологічного
факультету ВНАУ; членом спеціалізованої вченої ради 05.05.11 – машини і
засоби механізації сільськогосподарського виробництва (ВНАУ) та 05.03.05 –
процеси та машини обробки тиском (ВНТУ); членом Наукової ради МОН
України за секцією 11 «Машинобудування», членом науково-методичної комісії
Міністерства освіти і науки зі спеціальності 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка».
Нині В.А. Матвійчук організовує і проводить міжнародні, всеукраїнські,
регіональні і факультетські наукові конференції, олімпіади, семінари з метою
обміну досвідом науково-методичної роботи між вузами та виробничими
підприємствами, постійно виступає опонентом кандидатських та докторських
дисертацій, плідно керує науковими дослідженнями аспірантів і магістрів,
зокрема в рамках наукової школи «Розвиток ресурсозберігаючих процесів
локального ротаційного деформування на основі оцінки деформівності металів
для формування високоякісних заготовок в АПК».
Інформацію отримано з Вінницького національного аграрного університету.

80 років від дня народження
ДАНЬКОВА Володимира Яковича
Вчений у галузі насінництва, доктор
сільськогосподарських наук
Народився 14 лютого 1940
р. у
с. Кремінна Городоц. Району Хмельницької
області. В.Я. Даньков –вчений-агроном,
доктор сільськогосподарських наук (1991).
У 1964 р. закінчивши Кам'янецьПоділький
інститут,
працював
у
Д.с.-г.н., головний науковий
Старокостянтинові Хмельницької області на
співробітник В.Я. Даньков і
цукрокомбінаті (1966–1977), з 1977 по 2010 рік
головний агроном СВК
– старшим, провідним та головним науковим
Агрофірми «Оршівська»
співробітником
відділу
рослинництва
В.М. Іванов
Чернівецької сільськогосподарської дослідної
станції (нині Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція
НААН).
Наукові дослідження у галузі вдосконалення технологій вирощування
цукрових буряків і насіння, адаптованих до умов південно-західного регіону
України. Удосконалив технологію вирощування насіння цукрових буряків
висадковим способом; запропонував технологію вирощування безвисадкових
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насінників цукрових буряків під покривом кукурудзи на силос і зелений корм
(поукісно); спосіб підготовки до зимівлі маточних рослин буряків при
безвисадковому насінництві. Основні наукові праці: «Значення пластичних
речовин маточних коренеплодів у живленні насінників цукрових буряків»
(1982), «Цукрові буряки» (1988), «Збалансоване живлення рослин» (1993),
«Буряківництво: навчальний посібник» (2000), «Методичні рекомендації з
виявлення та ідентифікації резоманії цукрових буряків» (2003), «Основи
Буряківництва» (2004), «Стан і перспективи відродження цукрової галузі» (2005)
та ін.
Інформацію отримано з Буковинської державної сільськогосподарської дослідної
станції НААН

50 років від дня народження
ГРИНИКА Ігоря Володимировича
Вчений у галузі рослинництва,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік НААН, заслужений працівник сільського
господарства України, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки
Народився 20 лютого 1970 р. в с. Хоросниця
Львівської області. Вищу освіту отримав у
Харківському державному аграрному університеті
ім. В.В. Докучаєва, який закінчив у 1992 р. за
спеціальністю «учений агроном».
Працював агрономом-овочівником колгоспу «Авангард» Чернігівської
області, з 1995 по 1997 р. – головний агроном і заступник голови агрофірми
«Авангард», у 1997–1999 рр. – директор ДГ «Прогрес» Чернігівської державної
сільськогосподарської дослідної станції, у 1999–2006 рр. – директор
Чернігівської ДСГДС, директор Чернігівського інституту агропромислового
виробництва. У 2006 р. обраний на посаду академіка-секретаря Відділення
наукового забезпечення трансферу інновацій НААН України.
2010–2011 рр. – в.о. віце-президента НААН України.
2011 р. – академік-секретар Відділення наукового забезпечення трансферу
інновацій НААН України.
2012–2013 рр. – директор Інституту садівництва НААН.
2013 р. – перший віце-президент НААН України.
З 2014 р. по теперішній час – директор Інституту садівництва НААН.
У 2000 р. в Інституті землеробства УААН захистив кандидатську
дисертацію на тему «Вплив попередників та системи удобрення на врожай та
якість озимої і ярої пшениці в умовах Полісся».
У 2006 р. в Інституті агроекології УААН захистив докторську дисертацію
на тему «Збалансований розвиток агроекосистем на прикладі Чернігівської
області». У 2006 р. – керівник науково-технічної програми НААН «Науково146

методологічні та організаційні засади маркетингу інновацій та інноваційного
провайдингу в АПВ», виконання завдань якої забезпечує випробування та
адаптацію закінчених наукових розробок до умов регіонів, розробку і супровід
інноваційних проектів розвитку агроформувань, впровадження завершених
наукових розробок, надання науково-консультаційних та інформаційних послуг
сільськогосподарським товаровиробникам. З 2007 р. – член-кореспондент
УААН, з 2010 р. – дійсний член (академік) НААН Відділення наукового
забезпечення трансферу інновацій. Є науковим керівником 2 аспірантів і 1
докторанта (під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації).
Нагороджений Почесною грамотою УААН, знаком Пошани Міністерства
аграрної
політики
України,
почесними
відзнаками
Чернігівської
облдержадміністрації
та
Чернігівської облради, Орденом
Святого
Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-го ступеня.
Має почесне звання «Відмінник аграрної освіти і науки», «Заслужений
працівник сільського господарства України». Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки за роботу «Формування збалансованих агроекосистем
виробництва національного насіння пшениці озимої» (2014).
У 1998–2002, 2006–2010 рр. – обирався депутатом Козелецької районної
ради в Чернігівській області, в 2002–2006 рр. – обирався депутатом Чернігівської
обласної ради.
Опублікував 162 наукові праці, у тому числі 4 монографії, 5 посібників,
одержав 25 патентів на винаходи і корисні моделі, є співавтором 6 сортів вівса –
Нептун, Зірковий, Парламентський, Скарб України, Візит, Тембр.
Інформацію отримано з Інституту садівництва НААН.
60 років від дня народження
КАЛЕНСЬКОЇ Світлани Михайлівни
Вчена у галузі рослинництва, доктор
сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент НААН
Народилася 23 лютого 1960 р. у Казахстані. Вищу
освіту отримала в Українській сільськогосподарській
академії (1977–1982) за фахом вчений агроном зі
спеціальності агрохімія і ґрунтознавство. У 1984–
1985 рр. навчалася на педагогічному факультеті
Української сільськогосподарської академії.
Наукова діяльність пов'язана з науковою школою
Інституту землеробства УААН, де пройшла підготовку в аспірантурі (1988–1991)
та докторантурі (1997–2000) і де було підготовлено й успішно захищено
кандидатську дисертацію на тему: «Продуктивность тритикале в связи с
применением азотных удобрений и ретардантов при интенсивной технологии его
возделывания» і докторську – «Агроекологічні та біологічні основи
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інтенсифікації виробництва озимого жита і тритикале в Лісостепу України».
У вересні 1996 р. присвоєно вчене звання старшого наукового
співробітника зі спеціальності рослинництво. В Інституті землеробства УААН
пройшла шлях від молодшого до головного наукового співробітника. У вересні
2002 р. розпочала роботу в Національному аграрному університеті на посаді
професора, а з грудня 2002 р. – завідувача кафедри рослинництва.
Вчене звання доцента присвоєно в 2002 р., професора кафедри
рослинництва – у 2003 р. З 2004 р., після об'єднання кафедр, керувала кафедрою
рослинництва та кормовиробництва. У 2006–2009 рр. – директор НДІ
агротехнологій та якості продукції рослинництва Національного аграрного
університету. З 2009 р. і донині – завідувач кафедри рослинництва нині
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Основними напрямами наукової діяльності є рослинництво та
кормовиробництво,
фітоенергетика,
адаптивний
потенціал
сільськогосподарських культур і технології їхнього вирощування,
насіннєзнавство та методи визначення якості насіння, інноваційні технології в
рослинництві. Важливим напрямом досліджень є виявлення особливостей
впливу елементів технологій вирощування та їхнього комплексу, у тому числі
фізіологічно активних речовин та засобів захисту рослин на стійкість зернових,
технічних та кормових культур до біотичних та абіотичних стресових факторів
середовища та на рівень їхньої продуктивності. Одним з напрямів науковою
діяльності є стандартизація, сертифікація та оцінка якості сільськогосподарської
продукції. С.М. Каленська бере активну участь у міжнародних проектах:
Міжнародний проект 6-ї рамочної програми Європейської спільноти в рамках
наукових міждержавних програм ERA-ARD: «Зменшення впливу виробництва
біопалива на харчовий сектор», який виконується з вченими Інституту палива та
поновлювальної енергії (Польща, Варшава) та Університетом Александрас
Стулгінскіс (Литва, Вільнюс); Міжнародний проект «Продуктивність нових та
перспективних сортів пшениці озимої в Україні та Німеччині» спільно з
Університетом прикладних наук Анхальт (Німеччина); Міжнародний проект по
співпраці з японськими вченими щодо альтернативних технологій вирощування
цукрових буряків спільно з Токійським аграрним університетом (Японія).
Обрана у 2007 р. членом-кореспондентом УААН Відділення
рослинництва. Нагороджена відзнаками «Відмінник аграрної освіти» ІІ ступеня,
знаком Пошани Міністерства АПК, відзнакою НМЦ Міністерства АПК «За
вагомий внесок в розвиток освіти», відзначена грамотами, дипломами та
подяками Міністерства освіти та науки України, Міністерства аграрної політики
України, ВАК України та мерії м. Києва.
Джерело: Каленська Світлана Михайлівна. Національний університет біоресурсів і
природокористування України. URL: https://nubip.edu.ua/node/57802 (дата звернення
25.11.2019 р.); Каленська Світлана Михайлівна. Національна академія аграрних наук України.
URL: http://en.naas.gov.ua/academi/2/214/ (дата звернення 25.11.2019 р.).
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80 років від дня народження
ОПАРИ Миколи Миколайовича
Вчений в галузі землеробства та агрохімії, кандидат
сільськогосподарських наук, професор, заслужений
працівник сільського господарства України,
відмінник аграрної освіти та науки України
Народився 23 лютого 1940 р. в селі Мошки
Черкаського району Черкаської області. Після
закінчення
у
1958
р.
Золотоніського
сільськогосподарського
технікуму
продовжив
навчання в Полтавському сільськогосподарському
інституті (ПСГІ) (1963–1968) (нині Полтавська
державна аграрна академія).
Навчався в аспірантурі при кафедрі агрохімії та ґрунтознавства ПСГІ. У
1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Урожай і якість зерна озимої
пшениці при застосуванні мінеральних добрив в розрахункових дозах».
Упродовж 1988–1992 рр. працював проректором факультету підвищення
кваліфікації ПСГІ. У 1991 р. Миколі Миколайовичу присвоєно вчене звання
доцента.
У 1992–2000 рр. – генеральний директор науково-виробничого об’єднання
«Єліта» (нині Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція ім.
М.І.Вавилова Інституту свинарства і АПВ НААН України) та керівник Центру
наукового забезпечення АПВ Полтавської області.
З 2000 по 2015 р. М.М. Опара обіймав посади завідувача кафедри
землеробства і агрохімії, проректора з науково-педагогічної, наукової роботи в
Полтавській державні аграрній академії. У 2015–2016 рр. – помічник ректора
Полтавської державної аграрної академії.
З вересня 2016 р. і до теперішнього часу – професор кафедри землеробства
і агрохімії імені В.І. Сазанова, фахівець відділу інтелектуальної власності.
В 2009 р. отримав диплом доктора філософії. В 1997 р. присвоєно звання
заслужений працівник сільського господарства України.
В 2015–2016 рр. – помічник ректора ПДАА.
З 2015 р. – заступник голови з наукової роботи Громадської спілки
«Полтавське товариств сільського господарства».
Голова первинної ветеранської організації Полтавської державної аграрної
академії член Президії Ради Полтавської обласної організації ветеранів.
Діапазон наукових інтересів ученого досить широкий і різнобічний –
навчання і підготовка сільськогосподарських кадрів, впровадження
ґрунтозахисної системи обробітку, зокрема безполицевого обробітку,
відродження малих сіл Полтавщини.
Він постійно вдосконалює головний напрям своїх досліджень, вивчає
вплив регуляторів росту і різних складових сучасного органічного землеробства
(ґрунтозахисного безплужного обробітку, гною та сидеральних добрив) на
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врожайність і якість сільськогосподарських культур, досліджує роль науково
обґрунтованих сівозмін системи землеробства, зокрема коротко ротаційних, та
вплив монокультури на врожайність окремих сільськогосподарських культур.
Понад 40 років Микола Миколайович проводить щоденний моніторинг
погоди. Він є автором понад 500 наукових і науково-популярних праць.
За внесок в розвиток аграрної науки і багаторічну сумлінну працю Микола
Миколайович Опара удостоєний почесного звання заслуженого працівника
сільського господарства України, нагороджений відзнакою «Відмінник аграрної
освіти та науки» ІІІ ступеня медаллю Т.С. Мальцева, пам’ятною ювілейною
медаллю «100 років Національної академії аграрних наук України», медаллю «60
років визволення України від фашистських загарбників», «60 років Перемоги у
Другій Світовій війні», «70 років Перемоги над нацизмом», Почесною грамотою
Верховної Ради України, пам’ятною ювілейною медаллю «100 років
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН», почесною
відзнакою УАЛН, почесними грамотами Полтавської обласної ради «Знаком
Пошани» Міністерства аграрної політики України та ін.
Інформація надійшла від Громадської спілки «Полтавське товариство сільського
господарства».

70 років від дня народження
ГОЛОВКА Валерія Олексійовича
Вчений у галузі ветеринарної медицини, доктор
ветеринарних наук, професор, академік НААН,
заслужений діяч науки і техніки України
Народився
25
лютого
1950
р.
в
смт. Старомихайлівка Мар'їнського району Донецької
області. З 1967 по 1972 р. навчався на ветеринарному
факультеті Харківського зооветеринарного інституту;
спеціальність:
ветеринарія,
кваліфікація:
ветеринарний лікар.
Працював ветеринарним лікарем, інструктором відділу сільського
господарства та харчової промисловості Харківського обкому Компартії України
(1980–1984), навчався у Вищій партійній школі при ЦК Компартії України
(1984–1986), секретарем партійного комітету Харківського облагропрому (1986–
1989). З 1989 р. по 2001 р. – директор Інституту шовківництва Української
академії аграрних наук.
З 2001 р. – ректор Харківського зооветеринарного інституту (тепер
Харківська державна зооветеринарна академія). Зараз – завідувач кафедри
епізоотології і ветеринарного менеджменту.
У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Гострі респіраторні
захворювання великої рогатої худоби в промислових комплексах». Докторську
дисертацію на тему «Стійкість шовковичного та дубового шовкопрядів до
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хвороб та несприятливих факторів середовища» захистив у 1996 р.
Як учений Валерій Олексійович розробив і впровадив у виробництво
систему та комплекс заходів щодо культивування корисних комах, їхньої
стійкості проти несприятливих умов довкілля, а також захисту від інфекційних
хвороб. Він є автором понад 150 наукових праць, у тому числі 9 монографій, 3
книг, 7 посібників та довідників, 5 методичних рекомендацій, 3 авторських
свідоцтв на винаходи. Під його керівництвом захищено три докторські та три
кандидатські дисертації.
Джерело: Головко Валерій Олексійович. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії.
URL:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Головко_Валерій_Олексійович
(дата
звернення
05.12.2019 р.).

60 років від дня народження
КОВБАСИ Володимира Петровича
Вчений у галузі механізації сільськогосподарського
виробництва, доктор технічних наук, професор
Народився 26 лютого у м. Постави Вітебської
області (Білорусь). У 1986 р. закінчив із відзнакою
факультет механізації сільського господарства
Української
сільськогосподарської
академії.
Впродовж 1978–1979 рр. – водій, 1981–1986 рр. –
інженер-технолог Щорського (зараз м. Сновськ
Чернігівської області)
ремонтно-транспортного
підприємства; 1986–1994 рр. – аспірант, молодший науковий співробітник
Укр. НДІ механізації та електрифікації сільського господарства (смт. Глеваха
Васильківського р-ну Київської області); 1994–1999 рр. – доцент кафедри
сільськогосподарських
машин
Українського
державного
аграрного
університету; 1999–2002 рр. – докторант Національного аграрного університету;
2002–2003 рр. – доцент кафедри автомобільного транспорту Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 2003–2004 рр. – доцент
кафедри сільськогосподарського машинобудування; 2004-2006 рр. – доцент
кафедри опору матеріалів; 2006–2013 рр. – завідувач кафедри
сільськогосподарського машинобудування; кафедри автотракторного, сільськота лісогосподарського машинобудування Національного аграрного університету
(Національного університету біоресурсів та природокористування України);
2013–2017 рр. – професор кафедри тракторів та автомобілів, кафедри тракторів,
автомобілів та біоенергосистем Національного університету біоресурсів та
природокористування України (НУБіП); із 2017 р. – професор кафедри
загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Вінницького Національного
аграрного університету.
В 1993 р. в Укр. НДІ механізації та електрифікації сільського господарства
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування параметрів робочих
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органів для внутрішньоґрунтового гідроімпульсного струминного внесення
рідких мінеральних добрив», а в 2006 р. – в Національному аграрному
університеті – докторську дисертацію на тему: «Механіко-технологічне
обґрунтування оптимізації взаємодії робочих органів із ґрунтом».
Коло наукових інтересів вченого: механіко-технологічні основи
землеробської механіки та механіки ґрунту; вивчення взаємодії робочих органів
машин з матеріалами та середовищами сільськогосподарського, лісового,
будівельного та дорожнього призначення, з продуктами сільськогосподарського
виробництва та переробки; розроблення оптимальних робочих процесів у
механізації с.-г. та лісогосподарських робіт.
В.П. Ковбасою виконано фундаментальні та теоретичні дослідження з
формалізації матеріалів та середовищ і контактної взаємодії з ними робочих
органів машин та рушіїв; розв’язані задачі контактної взаємодії деформівних тіл
неузгодженої геометричної форми; розроблені методи визначення статичного та
динамічного стану сипких дискретних середовищ та їх коливального руху;
розвинені варіаційні методи знаходження оптимальних форм поверхонь робочих
органів і визначення оптимальних режимів їх роботи, що забезпечує зниження
енергомісткості та підвищення якості виконання технологічних процесів.
Вчений опублікував понад 170 наукових праць, у тому числі 4 монографії
та 1 навчальний посібник з грифом МОН; має 25 патентів на винаходи. Під його
науковим керівництвом підготовлено 7 кандидатів технічних наук, у тому числі
– два громадянина республіки Ірак. У 2011 р. В.П. Ковбаса обраний академіком
Підйомно-транспортної Академії наук України. З 2008 р. є членом двох
спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, член редакційних колегій
наукових журналів «Сільськогосподарські машини» ЛНТУ, «Вібрації в техніці
та технології» ВНАУ; член експертно-редакційної ради Всеукраїнського
збірника наукових праць «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні
машини»(КНУБА).
Інформацію отримано з Вінницького національного аграрного університету.

60 років від дня народження
ОСТАПІВА Дмитра Дмитровича
Вчений у галузі фізіології людини і тварин,
доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Народився 27 лютого 1960 р. в с. Палагичі
Тлумачського району Івано-Франківської області.
У 1982 р. закінчив ветеринарний факультет
Львівського
зооветеринарного
інституту
і
працював головним ветеринарним лікарем
міжколгоспного підприємства з виробництва
свинини у Івано-Франківській області.
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У 1987 р. закінчив аспірантуру при лабораторії відтворення стада
Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів
УРСР. З 1987 по 1996 р – старший лаборант, молодший і старший науковий
співробітник лабораторії відтворення стада НДІ землеробства і тваринництва
західних районів УРСР. У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію
«Інтенсивність окисно-відновних процесів в спермі, якість і запліднювальна
здатність сперміїв за згодовування бугаям сульфату натрію» в Інституті
фізіології і біохімії тварин УААН.
З 2002 р. старший науковий співробітник, а з 2003 р. провідний науковий
співробітник Науково-виробничого центру з вивчення пріонних інфекцій
Інституту біології тварин УААН. У 2008 р. захистив докторську дисертацію
«Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи
оцінювання якості та підвищення запліднюваності» у Львівському
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнології ім.
С.З. Ґжицького і здобув ступінь доктора сільськогосподарських наук зі
спеціальності 03.00.13. – фізіологія людини і тварин.
З 2009 р. головний науковий співробітник Науково-виробничого центру з
вивчення пріонних інфекцій Інституту біології тварин УААН. У цьому ж році
ВАК України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі
спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
З 2015 р завідувач лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії
Інституту біології тварин НААН. Д.Д. Остапів проводить дослідження з питань
фізіології і біохімії тварин, безпеки тваринницької продукції. Зокрема, за
досліджень з питань репродуктивної біотехнології, встановив залежність між
інтенсивністю окисних процесів статевих клітин та їх здатністю до запліднення,
розробив способи підвищення стійкості до заморожування та запліднювальної
здатності сперміїв бугаїв. Довів, що тільки живі спермії за капацитації здатні
проявляти активність сукцинатдегідрогенази, активність якої характеризує
запліднювальну здатність статевих клітин.
За досліджень дії біологічно активних речовин, комплексів наносполук
металів, а також антибактеріальних речовин встановлені мінімальні
цитотоксичні їх дози за яких проявляються високі фізіологічні характеристики і
запліднювальна здатність сперміїв. Спільно з дисертантами довів позитивний
вплив природних антиоксидантів (глутатіону і аскорбінової кислоти) у складі
розріджувача еякулятів бугаїв на фізіологічні і біохімічні характеристики та
запліднювальну здатність сперміїв.
За участі д.б.н., професора Б.М. Чухрія та к.б.н. Л.О. Клевець, на підставі
досліджень якості еякулятів, фізіологічних і біохімічних характеристик сперми
та запліднювальної здатності сперміїв, встановив позитивний вплив натрію
сульфату у складі раціонів, що забезпечило розроблення методичних
рекомендацій з використання неорганічної сполуки сірки в годівлі бугаїв.
Спільно з учнями, за вивчення метаболізму у репродуктивних органах
бугаїв та кнурів і корів за перебігу статевого циклу й гіпофункції яєчників
встановив особливості енергетичного обміну і антиоксидантного захисту в
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досліджених тканинах. Охарактеризував активність і вміст ізозимів ензимів
антиоксидантного захисту та малат-аспартатного шунта в еякулятах, сперміях,
культурах клітин антральної рідини фолікулів й тканинах репродуктивних
органів самців і самок. На підставі отриманих результатів розроблено способи
підвищення якості і запліднювальної здатності сперміїв та біотехнологічний
спосіб отримання сировини з гормональною активністю для стимулювання
статевого циклу самок. За дослідження зв’язку дихальної активності ооцитів і
ембріонів in vitro виявив залежність інтенсивності споживання кисню клітинами
від присутності субстратів у середовищах інкубування, морфологічних
характеристик і стану кумулюсного оточення. Вдосконалив способи оцінювання
еякулятів, культивування ооцитів, охарактеризував інтенсивність окисних
процесів, що протікають за підготовки статевих клітин самців і самок до
запліднення та за розвитку ембріонів.
Вивчав та брав участь у розробленні ефективних методів діагностики та
профілактики спонгіформних енцефалопатій. За його участі розроблено 10
галузевих стандартів України і, зокрема, спосіб оцінювання запліднювальної
здатності сперміїв бугаїв за активністю окисних ферментів. Брав участь у
розробленні ряду законодавчих і рекомендаційних актів, які стосуються заходів
з недопущення на територію України збудників пріонних інфекцій та інших
особливо небезпечних антропозоонозних хвороб. Д.Д. Остапів – автор і
співавтор понад 170 наукових праць, з них довідника з біохімічних методів
досліджень, 6 методичних рекомендацій, має 9 патентів та раціоналізаторських
пропозицій. Підготував 4 кандидатів наук, член Вченої ради Інституту біології
тварин НААН, спеціалізованих Вчених рад з захисту дисертацій при Інституті
біології тварин НААН та Львівському національному університеті ветеринарної
медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького МОН України.
Інформацію отримано з Інституту біології тварин НААН.

БЕРЕЗЕНЬ
55 років від дня народження
ВАРЧЕНКО Ольги Миронівни
Вчена у галузі аграрної економіки, доктор
сільськогосподарських наук, професор
Народилася 3 березня 1965 р. у с. Іза
Хустського району Закарпатської області. У 1987 р.
закінчила
Харківський
сільськогосподарський
інститут ім. В.В, Докучаєва з відзнакою. З 1994 р.
працює в Білоцерківському державному (нині –
національному) аграрному університеті.
У 1993 р. захистила дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук, а в
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2005 р. – докторську з проблеми формування ринку цукру в Україні.
Винятково важливими для науки і практики є сформовані нею нові підходи
до розробки економічного механізму регулювання діяльності суб’єктів
бурякоцукрової галузі, спрямованого на створення умов для паритетної цінової
конкуренції вітчизняної продукції. Вона розробила систему заходів захисту та
підтримки вітчизняних товаровиробників бурякоцукрового підкомплексу через
уведення авальгованого векселя за ввезення тростинного цукру-сирцю на
територію України для переробки його на давальницьких умовах.
О.В. Варченко спрогнозувала вплив на вітчизняну бурякоцукрову галузь
посилення експансії на світовому ринку країн-експертів цукру-сирцю через
визначення порогу продуктивного виробництва цукру, що забезпечує
конкурентоспроможність продукції на світовому ринку.
У 2009 р. під керівництвом Ольги Миронівни розроблено СОУ № 109
U 005969 «Сертифікація оптових ринків сільськогосподарської продукції».
Серед її наукових здобутків близько 100 наукових праць. Під її
керівництвом підготовлено 2 докторські і 8 кандидатських дисертацій.
О.В. Варченко – автор 3-х навчальних посібників: «Логістика», «Фінансовий
менеджмент».
Джерело: О.М. Варченко – 50. Вісник аграрної науки. 2015. № 3. С. 78.

50 років від дня народження
ЯНСЕ Лілії Амінівни
Вчена у галузі захисту рослин, екології,
доктор біологічних наук,
член-кореспондент НААН
Народилася 5 березня 1970 р.
У 1995 р. з відзнакою закінчила
біологічний
факультет
Київського
університету ім. Т.Г. Шевченка.
У 1999 р. на спеціалізованій вченій раді
Національного університету біоресурсів і
природокористування України
захистила
кандидатську дисертацію на тему: «Взаємовідносини в системі „паразитрослина-господар” при глободерозі картоплі» за спеціальністю 06.01.11 –
фітопатологія. У 2006 р. одержала наукове звання старшого наукового
співробітника за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.
У 2014 р. на спеціалізованій вченій раді Національного університету
біоресурсів і природокористування України захистила докторську дисертацію на
тему: «Концептуальні основи фітосанітарного контролю карантинних та
потенційно небезпечних нематод в Україні» за спеціальністю 06.01.11 –
фітопатологія. У 2016 р. обрана членом-кореспондентом НААН із спеціальності
«Екологія (біоіндикація ґрунтів – нематологія)».
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З 1998 по 2011 р. працювала в Інституті захисту рослин НААН на посадах
наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача відділу
карантину рослин, заступника директора з наукової роботи. В цей період за
переведенням була завідувачем Центральної науково-дослідної карантинної
лабораторії Головної державної інспекції з карантину рослин України
Мінагрополітики (2007 р.). З 2011 р. працює в Апараті Президії Національної
академії аграрних наук України на посадах начальника Науково-організаційного
управління, першого заступника головного вченого секретаря НААН,
виконуюча обов’язки академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації
та механізації НААН, заступника академіка-секретаря Відділення землеробства,
меліорації та механізації НААН (з 2016 р. по теперішній час).
Викладає на кафедрі екобіотехнології та біорізноманіття НУБіП України з
2015 року. Пройшла стажування у провідних наукових центрах та організаціях
світу: Генеральна інспекція насінництва сільськогосподарських культур та
картоплі (Королівство Нідерландів); Науковий центр здоров’я рослин і
технологій регіональної лабораторії Інспекції здоров’я тварин і рослин (США);
Інститут Джеймса Хаттона (Шотландія, Великобританія); Гентський університет
(Бельгія); Центр сільськогосподарських досліджень, Служба захисту рослин
(Естонія); Центральна карантинна лабораторія, Служба захисту рослин (Литва);
Центральна наукова карантинна лабораторія (Великобританія) та ін.
З 2005 р. – член постійно діючої експертної робочої групи з питань
карантинних
видів
фітопаразитичних
нематод
Європейської
та
Середземноморської організації карантину та захисту рослин. Брала участь в
підготовці та реалізації 8 міжнародних проектів: 7-ої рамкової програми ЄС,
програми ЄС «Горизонт», програм технічної допомоги Україна – ЄС.
Має понад 170 наукових праць, з яких 19 монографій, 7 авторських
свідоцтва на сорти рослин та 14 патентів на корисні моделі.
Джерело: Співробітники кафедри екобіотехнології та біорізноманіття. Національний
університет біоресурсів і природокористування України. URL: https://nubip.edu.ua/node/2783
(дата звернення 26.11.2019 р.).

75 років від дня народження
ПАБАТА Віктора Олексійовича
Вчений у галузі тваринництва, доктор
сільськогосподарських наук, професор
Народився 6 березня 1945 р. в с. Вишнівка
Ічнянського району Чернігівської області. Закінчив
Полтавський сільськогосподарський інститут.
Трудову діяльність розпочав зоотехніком у
радгоспі «Степне» на Полтавщині. У 1974 р. вступив
на заочне відділення до аспірантури, яку успішно
закінчив.
З 1974 по 1980 р. був директором навчально156

Дослідного господарства «Ювілейний» Полтавського сільськогосподарського
інституту.
У 1995 р. В.О. Пабат захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив
паратипових факторів на молочну продуктивність корів» й отримав науковий
ступінь кандидата сільськогосподарських наук. Під його безпосереднім
керівництвом на Полтавщині були створені державні племінні заводи великої
рогатої худоби і свиней, які успішно функціонують дотепер. У 1997 р. Віктору
Олексійовичу присвоєно звання доцента.
Вчений вдало поєднав результати наукової і практичної діяльності і в
1998 р. захистив докторську дисертацію на тему: Селекційно-генетичні фактори
формування м’ясної продуктивності худоби». У 200 р. йому присвоєно звання
професора.
За багаторічну сумлінну працю, значний внесок в аграрну науку, освіту і
виробництво Указом Президента України професору В.О. Пабату в 2007 р.
присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства України», у
2000 р. він нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України.
Джерело: В.О. Пабату – 70. Вісник аграрної науки. 2015. № 3. С. 79.

85 років від дня народження
ПАНАСЮКА Броніслава Яковича
Вчений у галузі аграрної економіки, доктор
економічних наук, професор, академік НААН
Народився 10 березня 1935р. у селі Лозна
Хмільницького району на Вінниччині. В 1954 р.
закінчив Лознянську середню школу, а у 1958р. –
Київський фінансово-економічний інститут (нині –
Київський національний економічний університет),
де набув фаху економіста.
Виробнича і наукова діяльність. У сфері
державного управління: працівник банківської
системи в Черкаській області, в тому числі керуючий Корсунь-Шевченківським
сільгоспбанком (1958–1959 рр.); Міністерство сільського господарства України
(1964–1979 рр.); Держплан України (1980–1995 рр.); Кабінет Міністрів України
(1996–2000 рр.). У 2000 р. залишив державну службу і зосередився на науковій
роботі, якою займався всі роки державної служби: викладач Горохівського
сільськогосподарського технікуму на Волині (1959–1962 рр.); у 1969–1971 рр.
навчався в аспірантурі Української сільськогосподарської академії (заочно); у
1971 р. захистив кандидатську, у 1991 р. – докторську дисертацію; доцент,
професор кафедри Київського національного економічного університету за
сумісництвом (1979–2011 рр.); з 2011р. головний науковий працівник Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН; з лютого 2014 р. завідувач
кафедрою Вінницького національного аграрного університету.
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Б.Я. Панасюк відомий своїми науковими дослідженнями і творами в
галузях: економіки (макроекономіка, методологія, методика і організація
державного регулювання соціально-економічних процесів, економічного
прогнозування та планування); аграрної економіки (село, сільські територіальні
громади та селянство, які мають розвиватися на основі кооперації та інтеграції з
виробництва сировини, її переробки та реалізації кінцевих продуктів для
споживання); філософії (людина у Всесвіті, людина на планеті Земля, людина у
суспільстві, а також погляд на кліматичні зміни на планеті Земля); історії
(повернення реальної історії української нації та української держави);
літературі (поєднання внутрішнього змісту творів видатних українців
Т. Шевченка і М. Гоголя з українським відродженням на шляху до свободи).
Наукові розробки вченого та їхні результати можна окреслити за такими
напрямами, серед яких найбільш вагомі: методологічні, методичні і практичні
основи внутрігосподарського розрахунку, які були впроваджені в усіх колишніх
колгоспах і радгоспах України;·в галузі природно-економічного районування
України, вперше доведено, доцільність і закономірність формування в країні 9
природно-економічних районів, які відповідають назві «регіони» і можуть стати
основою територіальних формувань та територіального планування; в наукових
публікаціях та докторській дисертації ще до 1991 р., доведено реальну
можливість довгострокового економічного прогнозування в умовах ринкових
відносин;·ще до 1991 р. обґрунтовано наукові і практичні основи державного
регулювання на макроекономічному рівні за допомогою економічних, правових
і адміністративних підойм (важелів);·розроблено (разом з Інститутом
кібернетики НАН України) і опубліковано у 1996 р. прогноз динаміки ВВП на
1995–2015 рр., який упродовж всіх років найбільш наближений до реального
стану порівняно з прогнозами інших розробників;·одержано (ще у 1993 р.)
науковий висновок про те, що з урахуванням історичного минулого та
географічного розташування нашої країни, українське суспільство і його
держава об'єктивно пов'язані не тільки територіально, але й політично і
фінансово-економічно з європейськими структурами і мають розвиватися за
європейськими та світовими стандартами;·визначено (у 1992 р.) для майбутніх
керівників держави п'ять найскладніших проблем, які країна успадкувала з
минулого, але з якими уряди зіткнуться з перших днів української незалежності;
обґрунтовано причини кризово-катастрофічних процесів, які відбуваються в
країні в період реформування економіки і негативно впливають на соціальноекономічну сторону життя народу;·запропоновано вдосконалення фінансовокредитних відносин у період гіперінфляційних процесів кінця ХХ ст.,
відстоюючи зниження податкового тиску на учасників ринкових відносин та
здешевлення банківських кредитів, а також інші методи регулювання, які можна
було б використати в кризові періоди; одержано науковий і практичний
висновки, що організація сільськогосподарського виробництва має будуватися
на українських реаліях, враховуючи, що українське село і сільське господарство
не мають аналогів у світі, сільські території мають розвиватись на основі
кооперації та інтеграції: виробництво сировини; її переробка і реалізація кінцевої
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продукції всім споживачам. Іншого шляху для збереження села і селянства
немає;·зроблено висновок у сфері філософії і досліджень природничих процесів,
згідно з яким людина може повноцінно розвиватися, бути соціально-економічно
захищеною тільки в колективі, одноосібно вона виснажується і гине, що слід
було б врахувати в процесі проведення аграрної реформи, включаючи введення
ринку землі;·дано відповідь на запитання «яка роль людини на планеті Земля?»
та обґрунтовано місце людини в інформаційній системі Всесвіту (ІСВ), що є
новим у розвитку філософсько-гуманітарних досліджень;·досліджено ряд
важливих епох історії українського народу знівеченої за 750 років залежності від
інших держав, результати викладено у творі «Русь: нація і держава» у двох
томах;·доводиться (на відміну від думок багатьох учених світу про настання
потепління), що планету Земля очікує похолодання, зменшення прісної води та
зростання катастроф;·зроблено припущення щодо причини відсутності єдності в
українській нації в цілому, єдності у відстоюванні своєї незалежності і свободи
– вона знаходиться майже на межі генетичного рівня, сформованого в результаті
багатовікової боротьби за виживання.
Джерело: Панасюк Броніслав Якович. Національна академія аграрних наук України.
URL: http://en.naas.gov.ua/academi/1/75/ (дата звернення 25.11.2029 р.); Панасюк Броніслав
Якович. Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. URL:
http://www.bio.gov.ua/bioenergy/panasyuk-bronislav-yakovych (дата звернення 25.11.2029 р.).

85 років від дня народження
КІБКАЛА Віктора Олексійовича
Вчений у галузі садівництва
Народився 25 березня 1935 р. в
м. Краснокутськ Харківської області в сім’ї
службовця. У 1957 р. закінчив плодоовочевий
факультет Московської сільськогосподарської
академії ім. Тімірязєва, після чого працював
агрономом в господарствах Харківської області. У
1965 р. закінчив аспірантуру при УкрНДІ
садівництва (нині Інститут садівництва НААН). У
1967 р. – завідувач Краснокутського опорного
пункту, у 1968–1999 рр. – директор Краснокутської дослідної станції садівництва
ІС НААН, у 2000–2006 рр. – старший науковий співробітник Краснокутського
науково-дослідного центру ІС НААН.
Віктор Олексійович провів значну роботу з благоустрою території станції,
відновлення Краснокутського дендропарку та розвитку дослідного господарства.
Виявив великі здібності в організації та проведенні наукових досліджень. Значну
увагу приділяв розвитку садівництва в зоні діяльності станції, впровадженню
новітніх технологій вирощування плодів і ягід. Плідно і багато працював як
селекціонер, ввів у виробництво сорти нової ягідної надзвичайно цінної
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культури – жимолості синьої. Автор сортів жимолості синьої Фіалка, Богдана,
Спокуса, Алісія. Створив імунний сорт яблуні Каразинське.
Опублікував 24 наукові статті. Автор науково-популярної книги «Ягоды
пяти вкусов: Целебные растения Краснокутского дендропарка» (1989).
Співавтор винаходу «Способ защиты плодов от заморозков» (1981).
За плідну роботу нагороджений медаллю «За доблесний труд. На
ознаменування 100-річчя від для народження В.І. Леніна». Має відзнаку
«Почесний громадянин Краснокутського району» (2016).
Інформацію отримано з Інституту садівництва НААН.

80 років від дня народження
ПАСТУХА Анатолія Макаровича
Вчений у галузі загального землеробства,
кандидат сільськогосподарських наук
Народився 29 березня 1940 р. у м. Львові в
родині військовослужбовця. У 1947 р. пішов у
школу, десятий клас якої закінчив у 1957 р.
Трудову діяльність Анатолій Макарович розпочав
у 1957 р. різноробочим в колгоспі ім. Леніна
с. Коржівка Немирівського району, Вінницької
області. В 1959 р. поступив в Уманський
сільськогосподарський інститут на агрономічний
факультет, який закінчив в 1964 р. за спеціальністю «Агрономія». Після
закінчення інституту повернувся працювати агрономом в рідне село Коржівка
Вінницької області. З 1967 по 1970 рр. навчався в аспірантурі Уманського
сільськогосподарського інституту на кафедрі рослинництва.
У 1971 р. перейшов працювати на Чернівецьку державну
сільськогосподарську дослідну станцію спочатку виконувачем обов’язки
старшого наукового співробітника, згодом старшим науковим співробітником, з
1988 р. завідувачем відділу землеробства, а з 1998 р. по 2011 р. – завідувачем
відділу інформаційно-консультаційного забезпечення.
У 1972 р. Анатолію Макаровичу присуджено науковий ступінь кандидата
сільськогосподарських наук, у 1982 р. присвоєно вчене звання старшого
наукового співробітника за спеціальністю «Загальне землеробство».
Втілюючи в життя набуті знання і досвід, разом із колективом відділу
працює над такими науковими тематиками: «Ресурсозберігаючі та екологічно
безпечні технології вирощування сільськогосподарських культур», «Науковообґрунтовані системи землеробства та сівозміни для ефективного ведення
сільськогосподарського виробництва», «Продуктивність спеціалізованих
сівозмін і родючість ґрунтів».
Відділи, які очолював Анатолій Макарович весь час працюють творчо й
злагоджено, адже сам завідувач слугує прикладом до роботи. Його праця
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поєдналася з повагою та розумінням колективу всього відділу.
Пастух А.М. – автор численних наукових праць, монографій, відомий не
лише в Чернівецькій області, а й за її межами. Йому притаманні високий
професіоналізм і відповідальність, уміння бачити проблему і знаходити шляхи її
вирішення. У науковому світі і сфері практичної діяльності Анатолія
Макаровича поважають за високий рівень кваліфікації й цінують за
доброзичливість і людяність.
За багаторічну наукову працю А.М. Пастух нагороджений державними і
урядовими нагородами, зокрема Грамотою Міністерства сільського
господарства України, Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР та іншими почесними
відзнаками.
Анатолій Макарович автор і співавтор понад 150 наукових праць, зокрема,
з ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій вирощування
сільськогосподарських культур, а також ряду тематичних наукових збірників,
науково-обґрунтованих систем землеробства та сівозмін. Основні праці вченого:
«Эффективность специализации севооборотов» (1983), «Баланс питательных
веществ в полевых севооборотах на серых лесных почвах» (1987), «Система
науково-обгрунтованих сівозмін та вдосконалення області» (2003), «Сівозміни у
землеробстві Буковини» (2004) та ін.
Інформацію отримано з Буковинської державної сільськогосподарської дослідної
станції НААН

50 років від дня народження
СЕВОСТЬЯНОВА Івана В’ячеславовича
Вчений в галузі харчових технологій та інженерії,
доктор технічних наук, професор
Народився 29 березня 1970 р. у Москві в сім’ї
військовослужбовця та викладачки музики. Середню
школу закінчив у 1987 р. в м. Семипалатинськ
(Казахська РСР (Республіка Казахстан). У тому ж році
приїхав до Вінниці і почав працювати слюсарем
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
«Вінницяенерго», потім лаборантом науково-дослідної
частини кафедри конструкційних матеріалів та хімії
Вінницького політехнічного інституту (ВПІ). У 1988 р. поступив на денне
відділення ВПІ, на спеціальність «Технологія машинобудування». У 1993 р.
закінчив ВПІ і розпочав трудову діяльність інженером кафедри проектування
обладнання автоматизованих виробництв ВПІ. У 1994–1997 рр. – аспірант з
відривом від виробництва Вінницького державного технічного університету
(ВДТУ). З 1998 р. – асистент кафедри металорізальних верстатів та обладнання
автоматизованих виробництв (МРВ та ОАВ) ВДТУ. У 1998 р. захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.03.05 – «Процеси та машини обробки тиском» на тему
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«Вибропресс с гидроимпульсным приводом для многокомпонентного
нагружения порошковых заготовок». З 1999 р. – старший викладач, а з 2002 р. –
доцент кафедри МРВ та ОАВ. У 2003 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри
металорізальних верстатів і обладнання автоматизованого виробництва. У
2014 р., в Національному університеті харчових технологій (м. Київ) захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за
спеціальністю 05.18.12 – «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та
фармацевтичних виробництв» на тему «Теоретичні основи процесів та
обладнання для віброударного зневоднення відходів харчових виробництв». З
вересня 2014 р. по лютий 2019 р. – професор кафедри МРВ та ОАВ (з травня
2016 р. – кафедра галузевого машинобудування (ГМ)) Вінницького
національного технічного університету (ВНТУ). У 2015 р. присвоєне вчене
звання професора кафедри металорізальних верстатів та обладнання
автоматизованих виробництв. З квітня 2016 р. по лютий 2019 р. був заступником
декана факультету машинобудування та транспорту ВНТУ з наукової роботи та
міжнародного співробітництва. З лютого по теперішній час – т.в.о. завідувача
кафедри «Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових
виробництв» Вінницького національного аграрного університету та професор
даної кафедри.
Коло наукових інтересів – розробка та дослідження тепло- та
масообмінних процесів переробки вологих дисперсних матеріалів, а також
обладнання для їх реалізації – технологічних комплексів та установок для
потокового віброударного зневоднення, фільтрування, сушіння та спалювання
вологих дисперсних відходів харчових виробництв; дослідження обладнання для
очищення стічних вод та регенерації фільтрів очищувальних систем.
Був відповідальним виконавцем та старшим науковим співробітником при
виконанні трьох держбюджетних та двох госпдоговірних тем з розробки та
дослідження обладнання для зневоднення та фільтрування вологих дисперсних
відходів харчових виробництв. Зокрема, був розробником комплекту
конструкторської документації на вальцеву установку для віброударного
зневоднення кавового шламу. Результати досліджень впроваджені на
Львівському СП «Галка ЛТД», Обухівському ТОВ «ЮГОВ» та на Львівському
науково-виробничому об’єднанні «Термінал».
Є автором і співавтором понад 80 наукових та 18 навчально-методичних
праць (підручників та посібників), в тому числі: 2 монографій, 8 патентів
України, 3 підручників з грифом Міністерства освіти і науки України, 1 наукової
статті у виданні, що входить до наукометричної бази Scopus. Є науковим
керівником одного аспіранта.
Є членом Академії інженерних наук України та членом Асоціації
спеціалістів промислової гідравліки та пневматики. Нагороджений почесною
грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної
адміністрації.
Інформацію отримано з Вінницького національного аграрного університету.
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80 років від дня народження
РЯБОКОНЯ Василя Петровича
Вчений у галузі аграрної економіки, доктор
економічних наук, професор, академік НААН,
заслужений діяч науки і техніки України
Народився 30 березня 1940 р. у с. Кузьмині
Барського району Вінницької області.
Трудову діяльність розпочав у колгоспі
(1957–1958), після чого працював у редакції
районної газети «Радянський прапор» (1958–1960).
Подальша його діяльність пов’язана з різними
посадами у партійно-комсомольських органах:
спочатку був інструктором, а пізніше – другим і першим секретарем Барського
райому комсомолу (1960–1967).
Навчався в Одеському технологічному інституті ім. М.В. Ломоносова,
після закінчення якого отримав фах інженера-економіста.
У 1967–1968 рр. працював інструктором ЦК ЛКСМУ, а згодом – другим і
першим секретарем обкому комсомолу (1968–1974). У 1974–1977 рр. – аспірант
Академії суспільних наук при ЦК КПРС; з 1977 по 1978 р. – секретар
Вінницького міськкому партії; у 1978–1983 рр. – завідувач відділу оргпартроботи
Вінницького обкому партії; у 1983–1988 рр. – перший секретар Вінницького
міськкому партії, а у 1988–1990 рр. – другий секретар Вінницького обкому партії.
Упродовж 1990–1994 рр. – народний депутат, голова Комісії мандатної та з
питань депутатської етики Верховної Ради України. З 1994 по 1998 р. –
заступник, перший заступник міністра Кабінету Міністрів України; у 1998–
1999 рр. – перший заступник глави Адміністрації Президента України. У 2000–
2002 рр. – начальник Адміністративно-господарського департаменту
Міністерства фінансів України; з червня 2002 р. – головний науковий
співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки».
У Академії суспільних наук при ЦК КПРС захистив у 1977 р. кандидатську
дисертацію на тему: «Соціально-економічні проблеми удосконалення структури
робочої сили в сільському господарстві», а у 2001 р. в ННЦ «Інститут аграрної
економіки» – докторську дисертацію на тему: «Економічні та соціальні проблеми
розвитку сільського господарства України в сучасних умовах». Обраний у
2002 р. членом-кореспондентом УААН Відділення аграрної економіки і
продовольства, а у 2017 р. – академіком НААН Відділення наукового
забезпечення інноваційного розвитку НААН.
Позитивний ефект від наукових розробок В.П. Рябоконя матеріфалізується
в уточненні стратегії і тактики здійснення регіональних аграрних перетворень,
удосконаленні податкової, фінансової і цінової політики. Окремі результати
досліджень використано вченим при підготовці низки нормативних актів
Президента України, Верховної Ради і Кабінету Міністрів України. За
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результатами досліджень вчений опублікував близько 80 наукових праць.
Джерело: Ювіляри України. Події та особистості XXI століття 2015 – Рябоконь
Василь Петрович. Who-is-who.ua. URL: https://who-is-who.ua/main/page/yuvilyars2015/10/672
(дата звернення 05.12.2019 р.).

КВІТЕНЬ
70 років від дня народження
ВОЛОХА Анатолія Михайловича
Вчений у галузі фауністики, зоогеографії,
синекології, мисливського господарства,
доктор біологічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Народився 7 квітня 1950 р. у м. Гуляйполе
Запорізької області, у сім’ї службовців. У
1967 р. вступив до Мелітопольського
державного педагогічного інституту, який
успішно закінчив у 1972 році.
Отримавши
спеціальність
вчителя
географії та біології, Анатолій Михайлович вчителював у Волинської області. У
1972 р. вступив до аспірантури Черкаського педагогічного інституту. Після
закінчення аспірантури працював посаді асистента, старшого викладача та
доцента кафедри зоології Мелітопольського педінституту. до 1995 року. З серпня
1995 р. по теперішній час Анатолій Михайлович працює у Таврійському
державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного.
У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію «Речной бобр Среднего
Приднепровья и перспективы его хозяйственного использования» і отримав
науковий ступінь кандидата біологічних наук. У 1988 р. йому присвоєно вчене
звання доцент.
У 2004 р. відбувся захист докторської дисертації «Великі ссавці Південної
України у ХХ ст. (динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління)» за
спеціальністю 03.00.08 – «Зоологія» в Інституті зоології НАН України. У 2007 р.
присвоєне вчене звання професор.
Педагогічну діяльність Анатолій Михайлович активно поєднує з наукою.
Виступає на національних школах – семінарах теріологів природо-заповідних
територій і біологічних стаціонарів (Харків-1997 р., Тернопіль-1999 р., Львів2002 р., Сімферопіль-2003 р., Луганськ-2005 р.), з’їздах Всесоюзного
теріологічного товариства (Москва), на міжнародних конференціях:
«Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья»
(Тираспіль, 2001 р.), «Интегрированое управление природными ресурсами
бассейна трансграничной реки Днестр» (Кишинів, 2004 р.), ЄвроАмериканському теріологічному конгресі (Сант’яго де Кампастела, Іспанія,
1998 р.). Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи доктора
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біологічних наук, професора А.М. Волоха складає більше 40 років.
Наукові інтереси ученого – фауністика та зоогеографія, синекологія,
управління популяціями мисливських тварин, охорона ссавців, організація та
ведення мисливського господарства степової зони України, дослідження екології
мисливських і рідкісних ссавців, проблеми їх збереження та управління
ресурсами диких тварин. А.М. Волох – член Німецького товариства дослідників
мисливства та диких тварин, член наглядової ради Азово-Сиваського,
Приазовського та Придністровського національних природних парків. Автор
понад 170 наукових статей, опублікованих у Іспанії, Канаді, Молдові, Сербії,
Словаччині, США, Польщі, Росії, Україні та ФРН, а також автор двотомної
монографії: «Охотничьи звери Степной Украины» (Херсон, 2014). Статті
доктора наук А.М. Волоха індексуються у наукометричних базах Scopus та Web
of Science.
Анатолій Михайлович Волох є співавтором монографій: «Моніторинг та
підтримка біологічного різноманіття водно-болотних угідь України»
(Мелітополь, 1995), «Червона книга України» (Київ, 1994; 2009), «Бачення
дельти Дунаю» (Відень-Одеса, 2004), «Біологічне сигнальне поле ссавців»
(Москва, 2013). «Науково-методичні засади охорони та оцінки впливу на
навколишнє природнє середовище під час проектування, будівництва та
експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній мереж». (КиївМелітополь, 2014). «Оцінка ландшафтного та біологічного різноманіття
інтегральними біологічними індикаторами та маркерам» (Мелітополь, 2014).
У 1990-х роках доктором біологічних наук, професором В.І. Лисенком
започаткована наукова школа «Екологічні особливості тварин у природних та
штучних екосистемах». Наукові концептуальні положення наукової школи з
1995 року успішно удосконалюються доктором біологічних наук, професором
А.М. Волохом. Наукові дослідження, які ведуться за напрямами наукової школи
об’єднують вчених, здобувачів, аспірантів з різних наукових установ і закладів
вищої освіти України. Результатами їх діяльності є значна кількість проектів
щодо організації та розвитку мисливських господарств у Дніпропетровській,
Закарпатській,
Запорізькій,
Кіровоградській,
Київській,
Луганській,
Миколаївській, Одеській, Полтавській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.
Діяльність доктора біологічних наук, професора А.М. Волоха відмічена не
тільки державними відзнаками, а й ювілейними та пам’ятними медалями
німецького товариства дослідників (2016, 2018 роки).
Інформацію отримано з Таврійського державного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного.
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85 років від дня народження
ТРУСКАВЕЦЬКОГО Романа Степановича
Вчений у галузі ґрунтознавства,
болотознавства та агроекології, доктор
сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент НААН
Народився Роман Степанович 14 квітня
1935 р. в с. Микулинці (нині у складі м. Снятин)
Снятинського району Івано-Франківської
області в багатодітній селянській родині.
Навчався у Чернівецькому університеті, з
третього
курсу – у
Львівському
сільськогосподарському інституті, який і закінчив з відзнакою у 1958 р. З 1958
по 1962 р. працював в експедиціях з великомасштабного обстеження ґрунтів
України та Казахстану, пройшовши шлях від інженера-ґрунтознавця до
начальника земельної партії.
У 1962 р. Р.С. Трускавецький вступив до аспірантури Українського
науково-дослідного інституту ґрунтознавства та агрохімії (з 2001 р. –
Національний науковий Центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського»), в якому працює близько 60 років.
Після закінчення аспірантури в 1965 р. Роман Степанович захистив
кандидатську дисертацію на тему: «Режим калію в торфових ґрунтах Полісся і
Лісостепу УРСР у зв’язку з їх окультуренням», а в 1984 р. – докторську
дисертацію «Закономірності еволюції осушуваних торфових ґрунтів України, їх
окультурювання і управління родючістю».
Вчений опублікував як одноосібно, так і у співавторстві понад 320
наукових праць, зокрема його доробок налічує 28 книг, підручників,
рекомендацій і монографій, він отримав 16 авторських свідоцтв і патентів на
винаходи. Наукові праці Р.С. Трускавецького присвячені розв’язанню проблем
окультурювання і системного управління родючістю ґрунтів меліоративного
фонду гумідних регіонів України, гармонізації їх продуктивних та екологічних
функцій, ресурсозбереження та екологічної безпеки.
Встановлені вченим закономірності розвитку сучасних процесів
ґрунтоутворення, функціонування ґрунтових буферних механізмів на
осушуваних землях та кислих ґрунтах слугували теоретичною основою для
розроблення ряду рекомендацій і державних програм з проблем їх родючості,
охорони та раціонального використання.
Вагомий внесок зробив Р.С. Трускавецький у розвиток теорії сталої
родючості ґрунтів на методологічних засадах їх буферної здатності. Його
основні наукові розробки нині використовуються в практиці землеробства. Він
брав участь у розробленні низки державних програм, Національних стандартів
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України, інших нормативних і законодавчих документів з проблем
землекористування і раціонального використання ґрунтових ресурсів держави.
Нині успішно триває наукова, науково-виробнича, консультативнометодична, експертна, педагогічна і громадська діяльність вченого. За наукового
керівництва Романа Степановича підготовлено 8 кандидатських і 3 докторські
дисертації. Він підтримує творчі стосунки з вченими-ґрунтознавцями Польщі,
Німеччини, Молдови, Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Р.С. Трускавецький – член двох спеціалізованих вчених рад, редколегій
ряду наукових збірників та наукових товариств і належить до їх керівних органів,
він член Міжнародного союзу ґрунтознавців.
Джерело: Р.С. Трускавецькому – 80. Вісник аграрної науки. 2015. № 4. С. 77.

85 років від дня народження
АНІСІМОВА Віктора Федоровича
Вчений в галузі агроінженерії,
доктор технічних наук, професор
Народився 15 квітня 1935 р. на станції
Карабулак,
Базарно-Карабулакського
району,
Саратовської області, в Росії.
В 1955 р. закінчив Борисоглебський технікум
механізації та електрифікації сільського господарства
Воронежської
області
за
спеціальністю
«Сільськогосподарські машини». Як молодого
спеціаліста за патріотичними покликами країни того
часу його було направлено для освоєння цілинних земель Оренгбургської
області.
За одинадцять років роботи в машинно-тракторній станції (МТС) на посаді
механіка-контролера ґрунтовно вивчив правила експлуатації і проблеми
використання сільськогосподарської техніки і для себе зрозумів, що без
глибинного наукового вивчення законів створення техніки і шляхів її
вдосконалення, прогресу в суспільному виробництві не може бути.
В 1963 р. без відриву від виробництва Віктор Федорович закінчив
Саратовський політехнічний інститут за спеціальністю «Автомобільний
транспорт».
В 1965 р. він був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри
«Двигуни внутрішнього згоряння» Павлодарського індустріального інституту, в
якому попрацював десять років.
В 1973 р. Віктор Федорович захищає кандидатську дисертацію на тему:
«Дослідження впливу нагнітального клапана на характеристики паливної
апаратури» і призначається на посаду завідувача названої кафедри.
Після проходження конкурсу на вакантну посаду Вінницького
політехнічного інституту в 1979 р. Віктор Федорович переїздить в Україну і
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працює п’ять років доцентом кафедри «Автомобілі та автомобільне
господарство» ВПІ.
Найбільш творчі і наукові здобутки Анісімова Віктора Федоровича
припадають на період з 1988 по 2014 рік, коли він очолює кафедру «Трактори і
автомобілі» Вінницького національного аграрного університету.
В 1990 р. в Московському інституті інженерів сільськогосподарського
виробництва Віктор Федорович захистив докторську дисертацію на тему:
«Діагностування автотракторних двигунів методом розпізнання образів за
малими відхиленнями параметрів» і одержав вчений ступінь доктора технічних
наук, а в 1992 р. йому було присвоєно вчене звання професора кафедри
«Тракторів і автомобілів» ВДАУ одним із перших в Україні.
Напрями наукової діяльності професора Анісімова Віктора Федоровича:
дослідження можливостей роботи автотракторних дизельних
двигунів на альтернативних видах палива.
розробка нових методів діагностування автотракторних двигунів і
мобільної сільськогосподарської техніки.
На кафедрі «Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних
ресурсів» ВНАУ під керівництвом Віктора Федоровича створена та успішно
функціонує науково-дослідна лабораторія з дослідження характеристик
автотракторних двигунів, які працюють на біопаливі.
Віктор Федорович керує науковою школою, підтримує зв’язок з
провідними вченими з напряму досліджень нових методів і засобів
діагностування двигунів автотракторної техніки. Ним підготовлено 7 аспірантів,
які успішно захистили кандидатські дисертації.
В його здобутку 229 наукових публікацій, серед яких – 4 монографії, 5
навчальних посібників,220 – наукових статей, 3 – авторських свідоцтва, 2 –
патенти на винаходи.
Матеріли наукових досліджень Анісімова В.Ф. мають практичне
використання і міжнародне визнання ( матеріали монографії «Долговечность и
надежность дизеля» опубліковані в Польщі, Білорусії, Казахстані, Росії ).
З 1970 по 1990 рік ним були виконані госпбюджетні договори, заключені з
заводом КамАЗ на тему : «Розробка паливної системи автомобіля КамАЗ».
Нагороджений «Знаком пошани».
З найважливіших робіт можна відмітити наступні : «Перспективы и
проблемы использования биотоплива в автотракторных дизелях» (2007),
«Зменшення впливу фізико-хімічних і біологічних особливостей біопалива на
якість роботи двигуна» (2011), «Теоретичне дослідження параметрів
сумішоутворення в дизелі при роботі на біопаливі методом малих відхилень
параметрів» (2012), «Влияние технического состояния прецизионных пар на
эффективные показатели дизеля» (2015), «Исследование влияния топливного
насоса с пружинным приводом плунжера на качество распыливания и процесса
горения биотоплива в дизеле» (2016).
Інформацію отримано з Вінницького національного аграрного університету.
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85 років від дня народження
ТРИБЕЛЯ Станіслава Олександровича
Вчений у галузі ентомології та захисту рослин,
доктор сільськогосподарських наук, професор
Народився 25 квітня 1935 р. в смт. Біловодськ
Біловодського району Луганської області.
В 1962 р. закінчив агрономічний факультет
Житомирського сільськогосподарського інституту.
Працював агрономом у господарствах
Вінницької й Житомирської областей.
Впродовж 1965–1973 рр. – аспірант, молодший
та старший науковий співробітник лабораторії хімічного методу Українського
науково-дослідного інституту захисту рослин.
1973–1993 рр. – старший, провідний та головний науковий співробітник
відділу ентомології Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрових
буряків. 1993–1996 рр. – головний науковий співробітник Українського науководослідного проектно-технологічного інституту «Агроресурси». З 1996 р. –
завідувач, з 2006 р. – головний науковий співробітник лабораторії ентомології та
стійкості сільськогосподарських культур проти шкідників Інституту захисту
рослин НААН.
Дисертації захищав в Українській сільськогосподарській академії
(м. Київ): в 1969 р. – кандидатську на тему «Біологічні особливості люцернового
скосаря та заходи боротьби з ним на хмільниках УРСР», 1988 р. – докторську на
тему «Еколого-токсикологічне обґрунтування оптимального застосування
інсектицидів проти шкідників цукрових буряків за інтенсивної технології їх
вирощування в УРСР». В 1991 р. присвоєно вчене звання професора.
Коло наукових інтересів С.О. Трибеля: багаторічна динаміка розвитку
шкідників буряків цукрових, інтегрована система захисту рослин, стійкість
сільськогосподарських культур (пшениця озима, картопля, конюшина) проти
шкідників, захист гіркокаштана звичайного від пошкоджень каштановою
мінуючою міллю. Ним розроблено рекомендації виробництву щодо ефективних
заходів захисту хмільників від люцернового скосаря, методологічні підходи до
системи інтегрованого захисту цукрових буряків від шкідників. Уніфіковано
підходи до оцінки рівня стійкості сортів пшениці озимої проти різних груп
шкідників, що є передумовою для селекції на стійкість, повної паспортизації
сортів та правильного їх використання в інтегрованих системах захисту. Вказано
на найрадикальніші та екологічно безпечні методи захисту гіркокаштана
звичайного від каштанової мінуючої молі – використання стійких форм і гібридів
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рослин, ін’єкції пестицидів у стовбури дерев.
С.О. Трибель – автор понад 300 опублікованих наукових праць, зокрема 12
книг, 7 брошур, 20 рекомендацій, 5 методик, 4 патентів, ДСТУ «Захист рослин.
Терміни та визначення понять». За його участю підготовлені до друку такі
важливі видання, як «Довідник із захисту рослин» (К.: Урожай, 1999. – 744 с.),
«Методики випробування і застосування пестицидів» (за ред. С.О.Трибеля. – К.:
Світ, 2001. – 448 с.), «Методологія оцінювання стійкості сортів пшениці проти
шкідників і збудників хвороб», «Методологія оцінювання сортозразків картоплі
на стійкість проти основних шкідників і збудників хвороб», «Стратегічні
культури», «Колорадський жук», «Совки», «Американський білий метелик»,
«Каштанова мінуюча міль», «Хлібні жуки», «Шкідники хлібних запасів»,
«Шкідники кукурудзи» та інші. Укладач книги «Академик Васильев Вадим
Петрович (1912–2003) : биобиблиогр. указат. науч. тр. за 1932–1999 годы».
Підготував 17 кандидатів і 5 докторів наук.
Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських
дисертацій при Інституті захисту рослин НААН, координаційної ради Науковометодичного центру «Захист рослин».
Має урядову нагороду – нагрудний знак «Почесна відзнака НААН».
Інформацію отримано з Інституту захисту рослин НААН.

ТРАВЕНЬ
65 років від дня народження
РІПАМЕЛЬНИКА Віталія Петровича
Учений-садовод, кандидат сільськогосподарських
наук, заслужений працівник сільського господарства
України
Народився 2 травня 1955 р. в с. Заміхів
Новоушицького району Хмельницької області.
В
1981
р.
закінчив
Уманський
сільськогосподарський інститут (нині Уманський
національний університет садівництва). Працював у
колгоспі
«Прогрес»
Новоушицького
району
Хмельницької області, який спеціалізувався по
садівництву і входив в об’єднання «Хмельницьксадвинпром». Тут майбутній
учений
пройшов
шлях
від
бригадира
до
голови
правління
сільськогосподарського підприємства.
З серпня 1997 р. працював на Подільській дослідній станції садівництва:
головним агрономом, заступником директора з виробництва, з 1998 р. –
виконавчим директором, з березня 2002 р. – директором. З 2005 р. – директор
державного підприємства «Дослідне господарство Подільської дослідної станції
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садівництва Інституту садівництва НААН України».
У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Агробіологічна
оцінка перспективного сортименту яблуні для Поділля України».
З 1998 р. проводить колекційне первинне та державне вивчення
вітчизняних та інтродукованих сортів, елітних форм і клонів яблуні. Результати
досліджень активно впроваджував у виробництво, що сприяло одержанню
близько мільйона саджанців перспективних сортів яблуні та реалізації їх
сільськогосподарським підприємствам для закладання інтенсивних насаджень.
Удостоєний почесного звання «Заслужений працівник сільського
господарства України» (2008).
Інформацію отримано з інституту садівництва НААН.

80 років від дня народження
ЧЕРНОМИЗ Тамари Олександрівни
Вчена у галузі вівчарства, кандидат
сільськогосподарських наук
Народилася 4 травня 1940 р. в с. Ільдіно
Володарського району Нижегородської області
(Російська Федерація). З 1947 р. навчалась в школі
м. Нижній Новгород (бувший Горький), яку закінчила
в 1957 році. В цьому ж році поступила до
Горьковського сільськогосподарського інституту на
зоотехнічний факультет, який закінчила в 1962 р.
Трудову діяльність розпочала в 1962 р. на
Павлодарській станції захисту ґрунтів Казахської РСР старшим науковим
співробітником відділу тваринництва.
У 1965 р. переїхала до Чернівців і працювала агроном-інструктором
зональної агрохімлабораторії Чернівецької сільськогосподарської дослідної
станції, потім старшим науковим співробітником відділу тваринництва.
У 1968–1971 рр. – навчання в аспірантурі науково-дослідного інституту
тваринництва західних регіонів України. У 1974 р. на засіданні Ради з
присудження вчених ступенів Кам’янець-Подільського сільськогосподарського
інституту захистила кандидатську дисертацію на тему «Сравнительная оценка
продуктивности и некоторых биологических особенностей овец цигайской
породы и их помесей в условиях Прикарпатья».
З 1971 по 2014 рік працювала старшим науковим співробітником відділу
тваринництва Чернівецької сільськогосподарської дослідної станції (нині
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН).
Основним напрямом наукових досліджень – селекція у вівчарстві; створення
високопродуктивних
стад
овець
гірськокарпатської,
каракульської,
напівтонкорунних порід, нових типів. Розроблено і впроваджено у виробництво:
систему одержання молодої ягнятини і баранини; технологія виробництва
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товарного овечого молока, переробка його на сир; система одержання кара
кульги, меринги, цигайки від вибракованих вівцематок.
Майже 50 років Черномиз Т.О. проводить селекційну роботу щодо
створення нових високопродуктивних внутрішньопородних типів овець. Вона є
автором створених та затверджених порід і типів: асканійської м’ясо-вовнової
породи овець з кросбредною вовною та буковинського типу асканійської м’ясововнової породи, асканійської каракульської породи та буковинського типу
асканійської каракульської породи.
За результатами наукової роботи опублікувала понад 110 наукових праць.
Веде активну громадську роботу, постійно виступає в засобах масової
інформації, організовує науково-практичні семінари для широкого кола фахівців
та керівників господарств різних форм власності.
За багаторічну наукову роботу Тамару Олександрівну нагороджено
«Орденом княгині Ольги» ІІІ ступеня та іншими відзнаками.
Основні наукові праці: «Вівчарство Буковини в нових умовах
господарювання» (1998), «Каракульські вівці на Буковині» (2003), «Вовнова
продуктивність овець буковинського типу нової асканійської м’ясо-вовнової
породи з кросбредною вовною» (2004) та ін.
Інформацію отримано з Буковинської державної сільськогосподарської дослідної
станції НААН

60 років від дня народження
Олійник Таміли Іванівни
Вчена у галузі аграрної економіки, доктор
економічних наук, професор
Народилася 4 травня 1960 р. у сім’ї працівників
колгоспу. У 1982 р. закінчила Харківський
сільськогосподарський інститут імені В. В. Докучаєва
за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз
господарської діяльності у сільському господарстві».
У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на
тему «Методи вимірювання продуктивності та
ефективності сільськогосподарської
праці (на
матеріалах колгоспів Харківської області)». Учене звання доцента присвоєно в
1996 р.
У 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Формування та
ефективне використання трудового потенціалу сільськогосподарських
підприємств». Основні напрями наукових досліджень Т. І. Олійник пов’язані з
підвищенням ефективності формування та використання трудового потенціалу
сільськогосподарських підприємств. Наукові рекомендації щодо сутності
категорій, типів відтворення, методів вимірювання оцінки рівня, тенденцій та
напрямів підвищення ефективності використання, державної підтримки
формування та використання трудового потенціалу сільськогосподарських
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підприємств упроваджуються у виробництво Міністерством аграрної політики і
продовольства України, Головним управлінням агропромислового розвитку
Харківської обласної державної адміністрації під час розроблення регіональних
програм стабілізації і розвитку АПК, Головним управлінням статистики
Харківської області; Балаклійським, Дергачівським, Чугуївським районними
управліннями агропромислового розвитку, окремими сільськогосподарськими
підприємствами, а також під час викладання економічних дисциплін у вишах.
Дослідження науковця знайшли відображення в понад 130 наукових і
навчально-методичних працях, пройшли апробацію на Дев’ятих, Десятих,
Одинадцятих всеукраїнських та Перших і Других регіональних річних зборах
конгресу вчених економістів-аграрників.
Професора Т.І. Олійник нагороджено почесним знаком Міністерства
аграрної політики «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеня, почесною
грамотою Міністерства освіти і науки України.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

50 років від дня народження
ВДОВЕНКО Лариси Олександрівни
Викладачка та вчена у галузі фінансів,
банківської справи та страхування, кандидат
економічних наук, доцент
Народилася 20 травня 1970 р. в робітничій сім’ї
(мати – вихователь дитячого садка, батько – працівник
заготівельної організації). Середню школу закінчила у
1985 р. в м. Бар і вступила до Вінницького технікуму
електронних приладів, який закінчила в 1989 р. З 1989
р. по 1993 р. працювала техніком-конструктором у
відділі головного конструктора ВО «Мегометр»
(м. Умань, Черкаської області).
Навчалася в Уманській сільськогосподарській академії, яку в 1997 р.
закінчила за спеціальністю «Облік і аудит» (кваліфікація економіст з
бухгалтерського обліку і фінансів). Впродовж 1993–2004 рр. працювала в
Уманському сільгоспінституті (пізніше – Уманський державний аграрний
університет) на таких посадах: 29.03.1993 р. – 23.01.1998 р. – лаборант кафедри
бухгалтерського обліку та статистики; 23.01.1998 р. – 01.02.2001 р. – лаборант
кафедри фінансів і аудиту; 01.02.2001 р. – 16.10.2003 р. – асистент кафедри
фінансів і аудиту.
В 2002 р. захистила кандидатську дисертацію в ННЦ «Інститут аграрної
економіки» (м. Київ) на тему: «Мотивація підприємницької діяльності в аграрній
сфері економіки» (зі спеціальності 08.06.01 – економіка, організація і управління
підприємствами). Після присвоєння наукового ступеня кандидата економічних
наук (21.05.2003 р.) була переведена на посаду доцента (без вченого звання)
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кафедри фінансів Уманського державного аграрного університету, де
попрацювала до 2004 р.
Впродовж 2004–2016 рр. працювала у Вінницькому національному
аграрному університеті на посадах: 8.07.2004 р. – 21.03.2011 р. – доцента
кафедри фінансів і кредиту; 21.03.2011 р. – 01.05.2014 р. – декана фінансовоекономічного факультету, доцента-заступника директора навчально-наукового
інституту аграрної економіки; 01.05.2011 р. – 12.09.2014 р. – доцента кафедри
фінансів та кредиту економічного факультету, заступника декана економічного
факультету.
Робота над докторською дисертацією завершилась в 2015 р. її успішним
захистом в ННЦ «Інститут аграрної економіки» (м. Київ) за темою: «Механізми
банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприємницької
діяльності в аграрній сфері» (зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
В цьому ж році отримала науковий ступінь доктора економічних наук і була
переведена на посаду професора кафедри фінансів та кредиту економічного
факультету Вінницького національного аграрного університету.
З 14.06.2016 р. по 31.10.2016 р. працювала в Національному науковому
центрі «Інститут аграрної економіки» (м. Київ) на посаді провідного наукового
співробітника відділу кредитування, страхування та фінансів підприємств.
З 01.11.2016 р. по сьогоднішній день – на посаді доцента кафедри фінансів,
банківської справи та страхування факультету економіки та підприємництва
Вінницького національного аграрного університету.
Коло наукових інтересів: грошово-кредитна сфера, механізми
банківського кредитування аграрного сектора економіки, фінансове
забезпечення підприємницької діяльності підприємств АПК.
Є автором та співавтором 116 наукових публікацій (в тому числі 1 стаття –
входить до наукометричної бази Scopus, 2 статті – до наукометричної бази Web
of Science), 4 посібників, 3 з яких із грифом Міністерства освіти і науки України
(«Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств»), 8 монографій (2 з яких
– зарубіжні), серед яких одноосібна монографія: «Механізми банківського
кредитування в аграрній сфері» (2013) та «Фінансова безпека суб’єктів
підприємництва в аграрній сфері» (2017).
Постійно підвищує свою кваліфікацію, в тому числі через проходження
закордонного стажування (2017 р., Познанський природничий університет,
Польща, м. Познань).
Нагороджена Грамотою Верховної Ради України (Комітетом з питань
аграрної політики та земельних відносин).
Інформацію отримано з Вінницького національного аграрного університету.
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70 років від дня народження
ЧЕРНОВОЛА Михайла Івановича
Вчений у галузі сільськогосподарського
машинобудування, доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент НААН
Народився 25 травня 1950 р. у с. Велика Виска,
Маловисківського району, Кіровоградської області.
Закінчив
Кіровоградський
інститут
сільськогосподарського машинобудування в 1972 р.,
за спеціальністю «Сільськогосподарські машини», в
1977 р. захистив кандидатську дисертацію в
Саратовському інституті механізації сільського
господарства на тему «Дослідження процесу нанесення і властивостей
електролітичних металополімерних покрить на основі заліза для ремонту
автотракторних деталей». Докторську дисертацію захистив у 1992 р. в
Московському інституті інженерів сільськогосподарського виробництва, тема
«Технологічні основи відновлення деталей сільськогосподарської техніки
композиційними покриттями». Наукова спеціальність за захищеними
дисертаціями «Експлуатація, ремонт та відновлення сільськогосподарської
техніки». Вся наукова та викладацька діяльність пов’язана з Кіровоградським
національним технічним університетом – з 1972 р. пройшов шлях від рядового
викладача до завідувача кафедрою (1982–1987 рр.), проректора з наукової роботи
(1994–1995 рр.) і з 1996 р. до сьогодні – ректор університету.
Автор близько 350 наукових праць, серед яких 6 монографій, понад 40
авторських свідоцтв і патентів на винаходи, 18 підручників і навчальних
посібників.
М.І. Черновол має державні нагороди: Заслужений діяч науки і техніки
України (1999 р.); Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2000 р.); Знак
«Відмінник освіти України» (2000 р.); Орден «За заслуги – ІІІ ст.» (2004 р.);
Почесна Грамота Верховної Ради України (2009 р.); «Почесний громадянин
м. Кіровограда» (2009р.).
Джерело: Черновол Михайло Іванович. Придніпровський науковий центр. URL:
http://www1.nas.gov.ua/rsc/psc/Scientists/Ch/Pages/ChernovolMI.aspx
(дата
звернення
26.11.2019 р.).
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80 років від дня народження
ГУМЕНА Миколи Хомича
Вчений у галузі аграрної економіки,
кандидат економічних наук
Народився 25 травня 1940 р. в м. Чита
(Російська Федерація) в сім’ї службовця.
Закінчивши
Бирловську
семирічну
та
Первомайську середню школу, працював у колгоспі
«Знамя коммунизма» Первомайського району
Кримської області (1958–1959), після чого служив у
лавах Радянської Армії (1959-1962).
Демобілізувавшись, навчався в Українській ордена Трудового Червоного
Прапора сільськогосподарській академії на факультеті економіки і організації
сільського господарства, одержавши червоний диплом та здобувши
кваліфікацію вченого агронома-економіста (1962–1967).
За направленням працював спочатку економістом колгоспу «Прогрес»
Сосницького району Чернігівської області (1967–1968), а згодом – головним
економістом колгоспу «Прогрес» Васильківського району Київської області
(1968–1969).
Значний період у творчому шляху вченого займає діяльність в УНДІЕОСГ.
Тут він навчався в аспірантурі (1969–1972), після чого працював молодшим
науковим співробітником відділу економічних проблем використання землі у
секторі земельного кадастру.
У травні 1973 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради інституту
захистив дисертацію «Дослідження стабільності земельнооцінних показників і
обґрунтування строків їх оновлення», здобувши науковий ступінь кандидата
економічних наук. У листопаді 1981 р. Миколі Хомичу присвоєно вчене звання
старшого наукового співробітника.
Займаючись науковою діяльністю, вчений брав активну участь у
дослідженні проблем економічної оцінки земель у Поліській зоні, планування
виробництва і закупок аграрної продукції, планування її обсягів на осушених
землях з урахуванням земельнооціночних параметрів, визначення показників
оцінки зрошуваних земель, аналізу виробничої діяльності агроформувань
Херсонської області на основі реальної оцінки земель в умовах зрошуваного
землеробства.
Результати досліджень Миколи Хомича опубліковані у наукових
виданнях, кількість яких становить понад 40 одиниць.
Інформацію отримано з ННЦ «Інститут аграрної економіки».
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70 років від дня народження
БОРЗИХ Олександра Івановича
Вчений у галузі мікробіології, екології, захисту та
карантину рослин, доктор сільськогосподарських
наук, член-кореспондент НААН, заслужений
працівник сільського господарства України, перший
віце-президент Аграрної Палати України
Народився О.І. Борзих 26 травня 1950 р. в
с. Зарощенське Шахтарського району Донецької
області. Трудову діяльність розпочав у 1967 р.
робітником
шахтоуправління
№
5
тресту
«Шахтарськантрацит».
В 1976 р. закінчив Кримський сільськогосподарський інститут, у 2002 р. –
Луганську академію внутрішніх справ. Пройшов шлях від агронома відділення,
головного агронома
до директора радгоспу «40-річчя
Жовтня»
Слов’яносербського району Луганської області.
1990–2007 рр. – народний депутат України п’яти скликань. 1998–2002 рр.
– секретар Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин. Упродовж 2002–2007 рр. – член цього Комітету. За цей час
багато зусиль приклав здійсненню реформ в аграрній галузі. Автор та співавтор
положень нового Земельного кодексу України, Законів України «Про захист
рослин», «Про карантин рослин», «Про селянське фермерське господарство»,
«Про ветеринарну медицину» та ін.
З грудня 2007 по березень 2008 рр. – начальник Державної служби з
карантину рослин України; з березня 2008 по серпень 2011 рр. – перший
заступник начальника цієї служби.
Кандидатську дисертацію на тему «Зміни стану мікробіоценозів ерозійно
небезпечних ґрунтів у результаті їх сільськогосподарського використання»
захистив у Дебреценському університеті (Угорщина). У 2015 р. захистив
докторську дисертацію на тему «Екологічні основи регуляції шкідливих
організмів в агроценозах польових культур» (м. Київ, Інститут агроекології і
природокористування НААН).
У 2007 р. обраний почесним членом, а в 2016 р. – членом-кореспондентом
Національної академії аграрних наук України.
З серпня 2011 р. й донині О.І. Борзих – директор Інституту захисту рослин
НААН. Свій виробничий, життєвий, науковий та організаційний досвід
спрямовує на вирішення глобальних проблем щодо захисту та карантину рослин.
Є головою координаційно-методичної ради з виконання програми наукових
досліджень «Захист рослин». Також бере активну участь у міжнародних та
всеукраїнських семінарах, нарадах, конференціях.
Коло наукових інтересів О.І. Борзих: динаміка розвитку шкідників,
збудників хвороб сільськогосподарських рослин та бур’янів, екологічно
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безпечний захист і карантин рослин. Ним теоретично обґрунтовано та
розроблено екологічні основи оптимізації фітосанітарного стану агроценозів
польових та овочевих культур здійсненням моніторингу розвитку шкідливих (в
тому числі карантинних) організмів, встановленням чинників їх надмірного
розвитку і поширення в Україні, розкрито нові шляхи обмеження їх чисельності
в агроекосистемах. Доведено, що за умов змін клімату в Україні в бік потепління
більшого поширення набувають такі хвороби зернових культур, як септоріоз,
кореневі гнилі, борошниста роса, піренофороз, бура іржа, фузаріоз колоса,
тверда сажка, просуваються на північ зони екологічного оптимуму різні
домінуючі види фітофагів – клоп-черепашка, совки, листовійки, кукурудзяний
метелик тощо. Показано, що стратегічним заходом регуляції шкідливих
організмів в агроценозах є стабілізація і оптимізація структури посівних площ,
особливо затратних культур, наприклад соняшнику.
Автор близько 100 наукових праць, зокрема 20 книг та брошур, 10
рекомендацій, 12 патентів. Співавтор сорту картоплі Слаута.
Підготував одного кандидата наук, здійснює наукове керівництво двома
здобувачами. Є членом спеціалізованої вченої ради Інституту захисту рослин
НААН із захисту докторських та кандидатських дисертацій.
О.І. Борзих має державні нагороди – орден Трудового Червоного Прапора,
медаль «За трудову доблесть», орден «За заслуги» 3-х ступенів.
Інформацію отримано з Інституту захисту рослин НААН.

55 років від дня народження
РАЗАНОВА Сергія Федоровича
Вчений та викладач у галузі агроекологічного
бджільництва, системи екологічного моніторингу
агротехнологій та агроекосистем
доктор сільськогосподарських наук, професор
Народився 27 травня 1965 р. в с. Свитинці
Погребищенського району Вінницької області. У
1980 р. закінчив восьмирічну школу. З 1980 по
1984 рік навчався в Іллінецькому радгоспі-технікумі.
Впродовж 1985–1987 рр. проходив строкову службу в
армії.
У 1987 р. вступив до Вінницького сільськогосподарського інституту на
заочну форму навчання, який закінчив у 1993 році. Впродовж навчання в
інституті працював на виробництві, обіймаючи посади зоотехніка, бригадира
комплексної бригади колгоспу «Перемога» с. Лелеки Жмеринського району та
директора Жмеринського рибгоспу.
З 1994 по 1998 рр. – здобувач кафедри технології продуктів бджільництва
НАУ. У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив корму та його
часткових замінників на вміст радіонуклідів в організмі бджіл та їх гнізді».
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Протягом наступних років (з 1998 р. по 2008 р.) – здобувач наукового
ступеня доктора сільськогосподарських наук Інституту сільського господарства
Полісся НААН; асистент, старший викладач, доцент кафедри технології
виробництва продуктів тваринництва Вінницького державного аграрного
університету; з 2008 р. по 2011 р. – доцент, виконуючий обов’язки завідувача
кафедри технології виробництва молока і м’яса Білоцерківського національного
аграрного університету.
В 2011 р. захистив дисертацію у Львівському національному університеті
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького на тему «Екологотехнологічне удосконалення виробництва продукції бджільництва та
використання його відходів у птахівництві в зонах техногенного навантаження»
на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за
спеціальністю 03.00.16 – екологія. У 2014 р. присвоєно вчене звання професора.
З грудня 2011 р. по теперішній час – завідувач кафедри екології та охорони
навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету.
Основним напрямом наукової діяльності С.Ф. Разанова є екологічно
безпечне ведення галузі рослинництва та тваринництва в умовах техногенного
забруднення довкілля.
За результатами наукових досліджень опубліковано понад 100 наукових
праць, у т.ч. у співавторстві монографія та 2 навчальні посібники.
Під керівництвом С.Ф. Разанова підготовлено 2 кандидати та 1 доктор наук
зі спеціальності 03.00.16 – екологія. Пріоритетність і актуальність наукових
розробок підтверджується 10 патентами на винаходи та рекомендаціями, які
прийняті для впровадження у виробництво.
Інформацію отримано з Вінницького національного аграрного університету.

ЧЕРВЕНЬ
60 років від дня народження
ВЕРГУНОВА Віктора Анатолійовича
Вчений у галузі сільськогосподарської меліорації та
історії природознавства, доктор сільськогосподарських
наук, професор, академік НААН, заслужений працівник
сільського господарства України, заслужений діяч науки
і техніки АР Крим, член Національної спілки журналістів
України, іноземний член Російської академії
сільськогосподарських наук, Кавалер ордена «За заслуги»
Народився 3 червня 1960 р. в с. Дернівка
Баришівського району Київської області.
Закінчив
агрономічний
факультет
Ворошиловградського
сільськогосподарського інституту (нині Луганський національний аграрний
університет), (1982) та з відзнакою магістратуру історичного факультету ДВНЗ
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«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», (2010).
З 1982 р. працював агрохіміком на Панфильській дослідній станції по
освоєнню боліт. Після закінчення аспірантури у ННЦ «Інститут землеробства
НААН» (1988) – молодший науковий, а потім науковий співробітник лабораторії
захисту ґрунтів від ерозії. З 1993 р. очолив сектор міжнародних зв’язків та
підготовки наукових кадрів, а з 1998 р. – завідувач відділу інформаційноконсультаційного забезпечення АПВ Київської обл.
У 2000 р. призначений директором Центральної (нині – Національної)
наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук
України. Крім того, з 2001 р. очолює створений ним єдиний у світі Центр історії
аграрної науки (нині – Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки).
Починаючи із 1996 р. з відкриттям у ВАК України спеціальності «історія
сільськогосподарської науки», а пізніше з її закриттям у межах «історія науки і
техніки» (історичні науки) В.А. Вергунов одним із перших у нашій країні
розпочав системні наукові дослідження з цього напряму. В їх основі покладено
історико-науковий аналіз започаткування, становлення та розвитку
сільськогосподарської дослідної справи в Україні, а також внесок вітчизняних
вчених-аграріїв у еволюцію світової галузевої науки. В їх основу покладено
історико-науковий аналіз започаткування, становлення та розвитку
сільськогосподарської дослідної справи в Україні, а також внесок вітчизняних
учених-аграріїв в еволюцію світової галузевої науки.
На сьогоднішній день В.А. Вергуновим практично створена сучасна
вітчизняна школа істориків аграрної науки, освіти і техніки, що визнана не тільки
на пострадянському просторі, а й у провідних країнах Європи. ВАК України
згідно з рішенням від 9 жовтня 2002 р. (протокол № 8 – 11/19) присвоїв
В.А. Вергунову вчене звання старший науковий співробітник зі спеціальності
«історія науки і техніки» та, вперше в Україні, на підставі рішення вченої ради
ДНСГБ НААН від 13 грудня 2007 р. (протокол № 20 – 09/10) за спеціальністю
«історія сільськогосподарських наук». У 2010 р. був обраний членомкореспондентом Національної академії аграрних наук України НААН, а з 2016 р.
дійсний член (академік) Національної академії аграрних наук України.
Основними напрямами наукової бібліотечної діяльності є розбудова
мережі сільськогосподарських бібліотек України, створення сучасної системи
інформаційно-бібліографічного забезпечення аграрної науки та виробництва.
Співавтор проектів концепцій розвитку ННСГБ НААН та сільськогосподарських
бібліотек України і розвитку інформаційно-бібліотечної справи в країні. Віцепрезидент Асоціації бібліотек України (2001 – донині), член Міжнародної
технологічно-менеджерської академії в м. Нові Сад (Сербія, 2013 р.), ініціатор і
член Міжвідомчої координаційної ради з питань бібліотек і бібліотечної справи
(2014).
Напрацювання вченого протягом 1989 – 2010 рр., включаючи розгляд
передісторії еволюції галузевої наукової думки, стали теоретичною та
практичною основою захищеної вперше на пострадянському просторі на
180

засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.362.01 Інституту гідротехніки і
меліорації НААН 22 липня 2010 р. В.А. Вергуновим дисертації «Наукові засади
природоохоронного адаптивно-ландшафтного землеробства меліорованих
земель в басейнах малих річок Лісостепу України» на здобуття наукового
ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.02 –
сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські науки) та 06.04.01 історія
– історія сільськогосподарських наук. Рішенням Атестаційної колегії
Міністерства освіти і науки України від 10 листопада 2011 р., протокол № 1/01П йому першому в Україні присвоєно вчене звання професора за спеціальністю
06.04.01 – історія сільськогосподарської науки. А вже 27.09.2019 р. на засіданні
Спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ним було
успішно захищено дисертацію «Науково-організаційні засади функціонування
сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ
ст. –початок ХХІ ст.)» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук
за спеціальністю 07.00.07– історія науки і техніки».
Вченим засновано новий напрям і власну школу у вітчизняному
природознавстві – вивчення історії аграрної науки, освіти й техніки. Під
науковим керівництвом академіка НААН, професора В.А. Вергунова захищено
72 дисертації, з них 67 – на здобуття наукового ступеня кандидата історичних (57),
сільськогосподарських (14) та біологічних (1) наук та 5 дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора історичних наук.
Він є автором понад 1280 наукових, науково-популярних, монографічних
видань, окремих статей до енциклопедичних видань, журналістських публікацій,
бібліографічних покажчиків, співавтор низки підручників, навчальних посібників
для вищих навчальних закладів. Тематика наукових праць складає розгляд питань
з історії сільськогосподарської дослідної справи України, інформаційнобібліотечного супроводження наукового забезпечення сільського господарства
України, зокрема питань наукового забезпечення регіонального розвитку
галузей АПК.
Широко відома журналістська та публіцистична діяльність В.А. Вергунова
на сторінках провідних періодичних видань з різних проблем організації
бібліотечної справи, а також маловідомих сторінок історії, через
персоніфіковане наповнення як України, так і інших країн світу. Незалежній
Україні вперше повернуто не один десяток славетних імен українців. За
монографію «Агрономія і становлення науки про тваринництво на теренах
України та Франції (друга половина ХVІІІ – 1920 рік) (К., 2009 р., 280 с.)
В.А. Вергунов нагороджений орденом Республіки Франції «За заслуги в
сільському господарстві» (2010), а цикл робіт «Проблеми української історії в
контексті досліджень європейської інтеграції» отримав премію імені
М.С. Грушевського НАН України за видатні наукові роботи в галузі історичної
україністики та соціології. У січні 2016 р. нагороджений Почесним знаком
Національної Спілки Журналістів України.
За цикл історичних праць, присвячених Полтавщині В.А. Вергунов став
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лауреатом літературно-мистецької премії ім. В. Малика в номінації «Література
та публіцистика» (2015), премії імені М.І. Сікорського в галузі музеєзнавства і
краєзнавства та диплому (2016), Полтавської обласної премії ім. Панаса Мирного
в номінації «Журналістика та публіцистика» (2018) та лауреатом Премії
Полтавської обласної ради імені І.П. Котляревського (2018).
Професор В.А. Вергунов – лауреат премії УААН «За видатні досягнення в
аграрній науці», премії АР Крим у номінації «Агропромисловий комплекс»
(2006), лауреат Премії В.Я. Юр’єва НАН України (2014).
Академік НААН В.А. Вергунов– ідейний натхненник увіковічення забутих
славних імен учених і педагогів, що прославили свою країну у світі, через
відкриття за власний кошт на їхню честь меморіальних дощок, зокрема знакової
фігури в історії існування вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи у
галузі агрономії, одному з кращих її методологів і істориків, директорові
Полтавської дослідної станції професорові В.І. Сазанову (на будинку
Полтавської державної аграрної академії та Полтавської дослідної станції імені
В.І. Вавилова), членові-кореспондентові Всеукраїнської академії наук,
професорові В.О. Поггенполю, одному з теоретиків і практиків
сільськогосподарської дослідної справи. Також меморіальні дошки були відкриті
ученим: С.П. Кульжінському і К.К .Гедройцу (Носівка); С.Л. Франкфурту і
С.М. Тулайкову (Миронівка); К.І. Тархову (Херсон), Б.К. Енкену (Маслівка);
С.Ф. Третьякову, В.С. Костенку (Полтава), В.І. Сазанову, М.А. Єгорову (Суми),
К.Г. Шіндлеру (Київ НУБіП, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (смт. Дослідницьке
Київської області, Васильківського району); М.О. Тюленєву (Київ НУБіП);
закладено пам’ятний камінь для увічнення пам’яті про С.Л. Франкфурта –
фундатора Центральної дослідної станції, від заснування якої веде свій
історичний початок інститут, викарбуваних українською, литовською й мовою
івриту; М.Г. Ліванову (м. Миколаєв)), П. Ф.Тушкану (Полтавська державна
аграрна академія); пам'ятну дошку з нагоди святкування 125 років з часу
заснування Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського
(Полтава).
Державотворча діяльність вченого відзначена Грамотою Верховної Ради
України (2002), трудовою відзнакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної
політики України (2002), Почесною грамотою Київської обласної державної
адміністрації (2002), медаллю «Десять років незалежності України» (2003),
знаком Міністерства освіти та науки України «За наукові досягнення» (2005),
Почесною грамотою Автономної Республіки Крим (2005), Почесною грамотою
Верховної Ради України (2005), Почесною грамотою Міністерства культури і
туризму України (2006), Почесною грамотою Державного комітету України по
водному господарству (2006), Почесними грамотами (2006, 2010) та Почесною
відзнакою УААН (2006), орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира
Великого ІІІ ступеня (2006), Почесною грамотою Міністерства аграрної політики
України (2006), знаком Міністерства аграрної політики України «Відмінник
аграрної освіти та науки» ІІ ступеня (2007) та І ступеня (2009), медаллю «15 років
Збройним Силам України» (2007), медаллю «За верность присяге» (2007),
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Подякою та іменним годинником Голови Державного комітету лісового
господарства України (2007), цінним подарунком (годинником) Голови
Верховної Ради України (2007), Почесною відзнакою «За досягнення в розвитку
культури і мистецтв» (2007), нагрудним знаком «Почесний працівник
Державного комітету України по водному господарству» (2008), відзнакою НАН
України «За сприяння розвитку науки» (2008), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
(2009), орденом Святого Миколая Чудотворця (2009), знаком Академії
педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2009), медаллю «Перемога 65
років» (2010), Почесною грамотою УААН (2010), Подякою та цінним
подарунком (годинником) Голови Голосіївської РДА (2007, 2010), відомчою
заохочувальною відзнакою МВС України медаллю «За співпрацю з внутрішніми
військами МВС України» (2010), медаллю «Двадцять років незалежності
України» (2013), Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2014),
орденом «За заслуги» ІІ ступеня (2015), медаллю «За жертовність і любов до
України» (2017), пам’ятною медаллю НААН «100 років Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки НААН» (2017), Орденом Христа Спасителя
(2017), Відзнакою НАН України «За професійні здобутки», пам’ятною
ювілейною медаллю «100 років Національної академії аграрних наук України»
(2018), орденом «За заслуги» І ступеня (2018).
Інформацію отримано з Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки
НААН.

60 років від дня народження
ДЕМИДОВА Олександра Анатолійовича
Вчений у галузі насінництва та селекції,
доктор сільськогосподарських наук,
член-кореспондент НААН
Народився 8 червня 1960 р.
Наукова
діяльність
пов’язана
з
дослідженнями в екології, рослинництві,
захисті рослин, селекції та насінництві. Він
автор понад 130 публікацій, у тому числі
дев’яти монографій, навчального посібника,
17 методичних рекомендацій.
У 1996 р. в Інституті кукурудзи УААН захистив кандидатську дисертацію
на тему «Особливості вегетації і продуктивність післяукісного соняшника в
Дніпропетровській області в залежності від способів і густоти посівів» за
спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.
У 2007 р. отримав атестат доцента кафедри сільськогосподарських машин
Дніпропетровського ДАЕУ.
У 2014 р. в Інституті агроекології і природокористування НААН України
захистив докторську дисертацію на тему «Наукові основи пертиненції на
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промислово порушених землях південного сходу України» за спеціальністю
03.00.16 – екологія.
У 2016 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії
аграрних наук України.
Обраний віце-президентом Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація агроекологів України».
Зробив значний внесок у розвиток аграрного сектору держави, зокрема в
удосконалення системи насінництва сільськогосподарських культур та її
гармонізації з міжнародними стандартами, внаслідок чого Україна приєдналась
до насіннєвих схем OECD – Організації Європейського співробітництва і
розвитку.
За ініціативи і під науковим керівництвом О.А. Демидова підписані угоди
про міжнародне науково-технічне співробітництво Миронівського інституту
пшениці імені В.М. Ремесла НААН з провідними установами та компаніями
ближнього і дальнього зарубіжжя: Академія сільськогосподарських наук
муніципалітету Дінксі (Китай), Центру аграрних досліджень Угорської академії
наук (Мартонвашар, Угорщина), Хунгаросід Кфт. (Угорщина), Університету
Олександраса Стугільнікаса (Литва), Добружанським сільськогосподарським
інститутом (Генерал-Тошево, Болгарія).
Здійснює наукове керівництво завданнями другого рівня в рамках програм
наукових досліджень НААН «Захист рослин» і «Селекція зернових і
зернобобових культур».
Вагомими є досягнення в царині селекції. О.А. Демидов є співавтором 32
сортів зернових колосових культур – високопродуктивних, стійких до
несприятливих факторів середовища, з високою якістю зерна.
Здійснює активну науково-педагогічну і видавничу діяльність. Під
науковим керівництвом О.А. Демидова захищено три дисертаційні роботи на
здобуття наукового ступеня кандидата наук, та навчаються докторант і чотири
аспіранти. Є Головою спеціалізованої вченої ради при Миронівському інституті
пшениці, головним редактором фахового видання «Миронівський вісник».
Проводить активну організаційну діяльність у пропаганді і впровадженню
розробок аграрної науки у зерновиробництво як в Україні, так і закордоном. Під
керівництвом О.А. Демидова було проведено п’ять Міжнародних науковопрактичних конференцій, чотири Міжнародні Дні поля, ряд науково-практичних
семінарів, Круглих столів.
Інформацію отримано з Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН.
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60 років від дня народження
ОЛІЙНИКА Олександра Васильовича
Вчений у галузі аграрної економіки, доктор
економічних наук, професор
Народився 14 червня 1960 р. у сім’ї
робітників. У 1982 р. закінчив Харківський
сільськогосподарський
інститут
імені
В. В. Докучаєва за спеціальністю «Бухгалтерський
облік і аналіз господарської діяльності у
сільському господарстві».
У 1988 р. Олександр Васильович захистив
кандидатську дисертацію на тему «Показники
ефективності виробництва в колгоспах». У 1991 р. йому присвоєно учене звання
доцента. У 2005 р. захистив докторську дисертацію на тему «Економічний
механізм розширеного відтворення в сільському господарстві в умовах
циклічності його розвитку». Учене звання професора присвоєно у 2007 р.
Основні напрями досліджень О.В. Олійника пов’язані з удосконаленням
економічного та фінансово-кредитного механізмів функціонування аграрного
сектора економіки України. Наукові рекомендації щодо цих напрямів
упроваджуються у виробництво Міністерством аграрної політики України, ДАК
«Хліб
України»,
обласними
органами
влади
та
окремими
сільськогосподарськими підприємствами.
Учений опублікував понад 175 наукових і навчально-методичних праць.
Він є автором та співавтором восьми монографій, десяти навчальних посібників
з фінансових дисциплін, три з яких мають гриф Міністерства освіти і науки
України. Найбільш вагомий науковий внесок висвітлено в монографіях
«Циклічність відтворювального процесу в сільському господарстві» (2005),
«Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві»
(2006), «Економічний механізм сталого розвитку сільськогосподарських
підприємств»
(2012),
«Підвищення
конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств на ринку зерна» (2011), «Фінансова санація
сільськогосподарських підприємств» (2013).
Із 2008 р. О.В. Олійник є головою спеціалізованої вченої ради К 64.803.01
із захисту кандидатських дисертацій; головний редактор «Вісника ХНАУ імені
В.В. Докучаєва», серія «Економічні науки». Член Всеукраїнського конгресу
економістів-аграрників, заступник голови регіонального відділення цього
конгресу.
Нагороджений почесними знаками Міністерства аграрної політики
України «Знак Пошани», «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІ і ІІІ ступенів,
почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, золотою медаллю
виставки «Агро–2014».
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.
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90 років від дня народження
СОКОЛОВОЇ Сусанни Данилівни
Вчена у галузі аграрної економіки, кандидат
економічних наук
Народилася 19 червня 1930 р. в м. СерединаБуда Сумської області.
Закінчила у 1954 р. Московський інститут
інженерів землеустрою (МІІЗ) з червоним дипломом
і за направленням поїхала на освоєння цілинних
земель (1949–1954).
З 1954 по 1956 р. – інженер-землевпорядник у
Новосибірській міжобласній конторі із землеустрою
радгоспів.
У травні 1958 р. переведена до Хабаровського крайового відділу
землеустрою, де займалася організацією приміських радгоспів Хабаровського,
Приморського краю, Єврейської автономної, Амурської та Камчатської
областей.
З квітня 1959 р. навчалася в аспірантурі МІІЗ, де захистила кандидатську
дисертацію на тему «Освоєння нових земель і землевпорядкування радгоспів
Хабаровського краю» (1962).
З 1963 р. працювала молодшим, а потім старшим науковим співробітником
відділу економіки сільськогосподарських меліорацій Українського науководослідного інституту економіки і організації сільського господарства
ім. О.Г. Шліхтера.
Наукова діяльність Сусанни Данилівни охоплює широке коло питань,
пов’язаних з організацією сільгоспвиробництва на меліорованих землях, з
безпосередньою участю в розробці ТЕО Північно-Кримського зрошувального
каналу, організацією рисівницьких радгоспів на зрошуваних землях.
За її участі розроблений цілий ряд методичних положень щодо визначення
економічної ефективності меліорованих земель залежно від напрямів їх
використання у сільському господарстві; обґрунтування оптимального рівня
концентрації цих земель в господарствах різної спеціалізації та опрацювання
інших нормативних положень.
В останні роки наукової діяльності в інституті Сусанна Данилівна
займалась питаннями доцільності розукрупнення колгоспів.
Творчим доробком вченого є понад сто розробок, з яких 76 опубліковано;
40 наукових праць виконано самостійно, в тому числі одна монографія з питань
стану та перспектив використання земельного фонду України.
Трудова та громадська діяльність вченої відзначена урядовими
нагородами, серед яких є й медаль «За освоение целинных земель».
За оцінками колег, С.Д. Соколовій завжди притаманні такі риси як
поміркованість, врівноважений спокійний характер, проникнення в глибину
економічних процесів у пошуках істини, досконале знання найновіших методів
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наукових досліджень.
Інформацію отримано з ННЦ «Інститут аграрної економіки».

55 років від дня народження
ВОЖЕГОВОЇ Раїси Анатоліївни
Вчена у галузі сільськогосподарських меліорацій,
землеробства, селекції, рослинництва,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент НААН
Народилась 20 червня 1965 р. у с. Довга Поляна
Старооскольського району Білгородської області
Російської Федерації.
В 1982 р., після закінчення школи, пішла
працювати робочою цеху рослинництва в радгоспі
«Маяк» селища Кримка Джанкойського району Криму.
У 1987 р. закінчила Кримського ордена «Знак Пошани»
сільськогосподарський інститут ім. М.І. Калініна.
1987–1995 рр. – молодший науковий співробітник відділу селекції
Кримського науково-виробничого відділення «Еліта»; 1995–2000 рр. – науковий
співробітник відділу селекції Кримського науково-виробничого відділення
«Еліта».
Паралельно протягом 1996–1999 рр. навчалася в аспірантурі Інституту
зрошуваного землеробства УААН. В 1999 р. захистила кандидатську
дисертаційну роботу за темою «Створення вихідного матеріалу для селекції
озимої пшениці в умовах степової зони Криму» за спеціальністю «селекція і
насінництво» в Селекційно-генетичному інституті (м. Одеса).
З 03.05.2000 по 15.12.2000 рр. працювала на посаді старшого наукового
співробітника відділу землеробства Кримського науково-виробничого
відділення «Еліта».
З 2001 по 2005 рр. обіймала посаду завідувача відділу селекції Дослідної
станції рису УААН. З 01.01.2005 по 04.07.2005 рр. працювала вченим
секретарем; 04.07.2005–09.03.2010 рр. – заступником директора з наукової
роботи Інституту рису УААН.
10.03.2010–02.07.2010 рр. – заступник директора з наукової роботи
Інституту землеробства південного регіону УААН.
У 2010 р. захистила докторську дисертаційну роботу за темою «Наукове
обґрунтування і результати селекції рису в Україні» за спеціальністю «селекція і
насінництво» в Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі
насіннєзнавства та сортовивчення (м. Одеса).
З 02.07.2010 р. і по сьогоднішній день – директор Інституту зрошуваного
землеробства НААН (до 2011 р. Інституту землеробства південного регіону
УААН).
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За рішенням Атестаційної колегії від 10.10.2013 р. (протокол 7/01-П)
одержала атестат професора за спеціальністю 06.01.02 «Сільськогосподарські
меліорації». У цьому ж році їй було присвоєне почесне звання «Заслужений діяч
науки і техніки України».
У листопаді 2016 р. обрана членом-кореспондентом Національної академії
аграрних наук України.
Вона – провідний вчений в галузі сільськогосподарських меліорацій,
землеробства, рослинництва, селекції. Її наукові розробки з питань ефективного
використання зрошуваних земель, їх еколого-меліоративного та агрохімічного
стану, селекції та насінництва, технологій вирощування сільськогосподарських
культур широко відомі науковій спільноті та виробництву. Ці розробки вносять
вагомий вклад у стабілізацію виробництва на зрошуваних землях.
Результати наукових досліджень опубліковано в понад 750 наукових
працях, у тому числі в 50 монографіях та посібниках. За безпосередньої участі
Раїси Анатоліївни створені 12 сортів рису та 7 сортів пшениці озимої, які
характеризуються високою врожайністю та адаптивністю.
Приймає активну участь у підготовці кадрів. Має наукову школу, під її
керівництвом захищено дванадцять кандидатських (серед яких найбільш відомі
Найдьонова Віра Опанасівна, Мельник Михайло Андрійович, Малярчук
Володимир Миколайович, Колодка Ігор Леонідович та інші) і три докторські
дисертації (серед яких найбільш відомі Марковська Олена Євгеніївна та Біляєва
Ірина Миколаївна).
Має великий авторитет серед науковців, керівників і спеціалістів
агропромислового виробництва південного регіону. Вона є головою Навчальнонауково-виробничий консорціум «Південний», створений Інститутом разом з
аграрними вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та
виробничими підприємствами; керівником Центру наукового забезпечення АПВ
Херсонської області; членом Координаційної ради з питань відновлення роботи
та розвитку зрошуваних систем при Міністерстві аграрної політики та
продовольства України; членом робочої групи з питань консервації
деградованих і малопродуктивних земель в області при Херсонській обласній
державній адміністрації.
Вона є головою Вченої ради Інституту, головою Спеціалізованої вченої
ради ІЗЗ НААН із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «селекція
і насінництво» та членом Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і
докторських дисертацій за спеціальностями «сільськогосподарські меліорації» і
«рослинництво» в ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».
Вона – керівник Державної програми наукових досліджень НААН 45
«Зрошуване землеробство», головний редактор фахового міжвідомчого
тематичного наукового збірника "Зрошуване землеробство".
Знана не тільки в Україні, а й за її межами. Вона плідно співпрацює з
науково-виробничими організаціями Туреччини, США, Білорусії, Казахстану,
Мексики, Китайської Народної Республіки.
За високий професіоналізм і вагомі досягнення у вітчизняній науці була
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нагороджена Почесною грамотою НААН (2010 р., 2015 р.), Почесною Відзнакою
НААН (2012 р., 2018 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2014 р.),
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2015 р.), Подякою
Міністерства аграрної політики та продовольства України (2010 р.),
неодноразово Подяками і Грамотами Херсонської обласної державної
адміністрації та Херсонської обласної ради та багатьма іншими.
Інформацію отримано з Інституту зрошуваного землеробства НААН.

65 років від дня народження
ЛАКИДИ Петра Івановича
Вчений у галузі лісівництва, доктор
сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент НААН
Народився 21 червня 1955 р. у с. Вітоніж
Рожищенського району Волинської області. Вищу
освіту здобував у 1975–1980 рр. на лісогосподарському
факультеті
Української
сільськогосподарської
академії.
Трудову діяльність розпочав у 1975 р.
помічником лісничого в Олександрівському лісництві
Добрянського лісового господарства Чернігівської області.

Подальша трудова діяльність Петра Івановича пов’язана з
Національним університетом біоресурсів і природокористування України,
де на кафедрах лісової таксації та лісового менеджменту він пройшов шлях
від молодшого наукового співробітника та асистента до професора та
завідувача кафедри. Працював завідувачем відділу регіональних вищих
навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації Національного аграрного
університету, проректором цього відділу (1998–2002). У 2002–2004 рр. –
директор ННІ Лісового і садово-паркового господарства НАУ, у 2004–
2005 рр. – завідувач кафедри лісового менеджменту НАУ, з 2005 р. і до
теперішнього часу – директор ННІ Лісового і садово-паркового
господарства
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України.
Відомий вчений у галузі лісової таксації, моделювання та оцінки
біологічної продуктивності лісів, компонентів фітомаси та депонованого в
ній вуглецю, впливу лісів на зміни клімату.
Автор приблизно 420 наукових і науково-методичних праць, частину
з яких видано за кордоном (англійською мовою). Заснував наукову школу.
Підготував 6 докторів та 27 кандидатів наук. Є головою спеціалізованої
вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій.
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За багаторічну наукову діяльність нагороджений відзнакою
«Відмінник освіти України» (2002), відзнакою Державного комітету
лісового господарства України «Відмінник лісового господарства України»
(2005), відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани»
(2005), почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки України»
(2008), орденом «За заслуги» IІІ ступеня (2017).
Джерело: Навчально-науковий інститут Лісового і садово-паркового господарства.
Національний університет біоресурсів і природокористування України. URL:
http://www.logos.biz.ua/proj/nubip/090.php (дата звернення 25.11.2019 р.).

65 років від дня народження
КЮРЧЕВА Володимира Миколайовича
Вчений у галузі механізації сільського господарства,
доктор технічних наук, професор, членкореспондент НААН, заслужений працівник освіти
України, лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки
Народився 23 червня 1955 р. в с. Андрівка
Бердянського району Запорізької області. Після
закінчення школи розпочав трудову діяльність в
колгоспі села Андрівка, закінчив курси водіїв у
м. Бердянськ. Далі служба у лавах радянської армії. З
вересня 1976 р. по червень 1981 р. студент МІМСГ. У 1981 р. захистив з
відзнакою диплом інженера-механіка.
У 1989 р. в Харківському інституті механізації та електрифікації сільського
господарства захистив кандидатську дисертацію за темою «Ресурсозбереження
при
діагностуванні
щілинних
ущільнень
гідророзподілювачів
сільськогосподарської техніки».
У 2006 р. – обрано на посаду ректора Таврійської державної агротехнічної
академії (з 2007 р. – Таврійський державний агротехнологічний університет). У
2006 р. йому присуджено вчене звання професора.
У 2015 р. в ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського
господарства» НААН України Володимир Миколайович захистив докторську
дисертацію за темою: «Механіко-технологічні основи агрегатування орнопросапних тракторів». У квітні 2015 р. присуджено науковий ступінь доктора
технічних наук.
У 2016 р. колектив університету обрав Володимира Миколайовича
ректором Таврійського державного агротехнічного університету на третій
термін. У тому ж році був обраний членом-кореспондентом Національної
академії аграрних наук України.
Ювіляр є одним з керівників наукової школи з проблем
машиновикористання в землеробстві. Напрям наукового дослідження
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відображає сучасні тенденції застосування енергетичних засобів в
сільськогосподарському виробництві України. Практична цінність багаторічної
наукової роботи полягає в обґрунтуванні методики оцінки технологічних
властивостей орно-просапних тракторів; методики агрегатування фронтальних
знарядь; методики забезпечення руху орно-просапного трактора із оптимальним
значенням показника кінематичної невідповідності в приводі його ходової
системи; розробці науково-практичних рекомендацій щодо застосування
широкозахватних та комбінованих машино-тракторних агрегатів на базі орнопросапного трактора як в існуючих, так і нових технологіях вирощування с.-г.
культур. За роботу «Високоефективні комплекси технічних засобів для
вирощування зернових та інших культур» присуджена Державна премія України
в галузі науки і техніки 2018 року.
Доктор технічних наук, професор В.М. Кюрчев має понад 250 наукових
публікацій в наукових фахових виданнях України, Болгарії, Білорусі, Польщі,
США; 16 монографій, підручників та навчальних посібників, 58 патентів на
винаходи. Статті індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science.
Під керівництвом В.М. Кюрчева виконано 5 дисертаційних робіт, дві з яких
докторські, захищено чотири кандидатські дисертації.
Володимир Миколайович проводить велику роботу на громадських
засадах: з березня 1998 по 2010 рр. був депутатом Мелітопольської міської ради.
З 2010 р. і до теперішнього часу є депутатом Запорізької обласної ради, де
очолює постійну комісію з гуманітарних питань.
Інформацію отримано з Таврійського державного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного.

65 років від дня народження
КАРПОВСЬКОГО Валентина Івановича
Вчений у галузі патофізіології тварин, доктор
ветеринарних наук, професор
Народився 28 червня 1955 року в м. Бершадь
Вінницької області. Після закінчення Гайсинського
медичного училища та служби на Балтійському флоті
вступив до Української сільськогосподарської академії,
яку закінчив з відзнакою у 1982 році і отримав
кваліфікацію
лікаря
ветеринарної
медицина.
Кандидатську дисертацію захистив 1994 р. на тему:
«Патологія обміну речовин при хронічному отруєнні
великої рогатої худоби нітратами і способи її профілактики» за спеціальностями
16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин і 16.00.04 ветеринарна
фармакологія з токсикологією. Вчене звання доцента по кафедрі нормальної і
патологічної фізіології присвоєне 1995 р. Докторську дисертацію захистив у
2011 р. на тему: «Типи вищої нервової діяльності великої рогатої худоби та
характер адаптаційних реакцій на дію зовнішніх подразників» за
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спеціальностями 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин і 03.00.13 –
фізіологія людини і тварин. Вчене звання професора по кафедрі фізіології,
патофізіології та імунології тварин присвоєне 2013 р. У 2012 р. став лауреатом
премії ім. С.З. Ґжицького та обраний академіком Академії наук вищої освіти
України.
З 1982 р. по 1994 р. працював асистентом кафедри фармакології та
патофізіології Українського державного аграрного університету. З 1995 р.
працював на посаді доцента кафедри нормальної і патологічної фізіології, і
одночасно виконував обов’язки заступника декана факультету ветеринарної
медицини. У жовтні 2001 р. був обраний на посаду завідувача кафедри фізіології
тварин, а з червня 2007 р. завідувач кафедри фізіології, фізіології, патофізіології
та
імунології
тварин
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України. В цей же період працював на посадах заступника
декана а потім декана факультету якості та безпеки продукції АПК.
Є автором 234 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 23
патентів, 7 монографій, 10 навчальних підручників та посібників з грифом
Міністерства аграрної політики України та Міністерства освіти та науки
України, підготовлені навчальні програми: Фізіологія сільськогосподарських
тварин та Фізіологія тварин.
Він є членом спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та
докторських дисертацій при Національному університеті біоресурсів і
природокористування України та Львівському Національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, а також асоціації
ветеринарних патологів України та є головою асоціації ветеринарних фізіологів.
Джерело: Співробітники Кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин.
Національний університет біоресурсів і природокористування України. URL:
https://nubip.edu.ua/node/2795 (дата звернення 25.11.2019 р.)

ЛИПЕНЬ
50 років від дня народження
НИЧИКА Сергія Анатолійовича
Вчений у галузі ветеринарної медицини,
доктор ветеринарних наук,
професор, член-кореспондент НААН
Народився 6 липня 1970 р. в м. Суми. У
1994
р.
закінчив
Сумський
сільськогосподарський інститут, отримавши
фах – лікар ветеринарної медицини.
Після закінчення інституту працював
інспектором відділення по забезпеченню
ветеринарно-санітарних заходів при УМВС
України у Сумській області.
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Обіймав посади директора Державної Сумської біологічної фабрики
(2000–2007), заступника директора по науці цієї ж біофабрики (2007), завідувача
кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, санітарії та гігієни продукції
тваринництва Харківської державної зооветеринарної академії (2008), завідувача
кафедри мікробіології, вірусології та імунології цієї ж академії (2008–2009),
проректора з навчальної роботи ХДЗВА (2009–2010), заступника директора з
наукової роботи та інноваційної діяльності Державного науково-контрольного
інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (2010), начальника Головного
управління ветеринарної медицини в Сумській області (2010).
З 2012 р. працює директором Інституту ветеринарної медицини НААН.
Кандидат ветеринарних наук з 1999 р. Доктор ветеринарних наук з 2007 р.
Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності присвоєно у
2010 р. Вчене звання професора присвоєно у 2015 році.
У 2016 р. обрано членом-кореспондентом НААН.
Основними напрямами наукової діяльності С.А. Ничика є рабіологія –
розробка і створення вакцин проти сказу та принад для пероральної імунізації
тварин, біобезпека та біозахист тварин і людей щодо інфекційних захворювань,
прогнозування виникнення й розповсюдження збудників захворювань,
впровадження новітніх методів діагностики, профілактики та заходів боротьби з
особливо небезпечними емерджентними хворобами тощо. За його
безпосередньої участі розроблено способи одержання штамів для виготовлення
вакцин, створення самих вакцин, виробництва принад для пероральної імунізації
тварин.
С.А. Ничик – відомий вчений і організатор. Результати багаторічних
наукових досліджень були основою для створення нових способів створення
вакцин: рабівак «ХТТ», мультибовісан, антиколісан, вельшіколісан і
мультисуісан. Організаторські здібності дозволили не тільки створити в ІВМ
НААН у рамках програми «Зменшення біологічної загрози» новітню
лабораторію діагностики хвороб тварин (акредитовану за ISO 17025 фахівцями
Словаччини), а й забезпечити навчання співробітників у провідних лабораторіях
та інститутах Європи та США.
Приділяючи велику увагу міжнародному співробітництву, С.А. Ничик є
керівником
двох
науково-технічних
проектів:
«Розробка
системи
епідеміологічного прогнозування зоонозних захворювань з використанням
геоінформаційних технологій» (за фінансування Агентства зменшення
біологічних загроз США) та «Заходи щодо вдосконалення умов біозахисту в
ІВМ, Україна» (за фінансування Державного департаменту США) 2015–2016 рр.;
брав участь у роботі семінарів і тренінгів з біобезпеки й біозахисту (Україна,
Грузія, США) 2013–2015 рр.; організовував і проводив навчання з управління
біоризиками (2015–2016). Окрім того, С.А. Ничик з 2016 р. є членом
Американської асоціації з біобезпеки (ABSA) та Європейської асоціації з
біобезпеки (EBSA).
Результати наукової роботи С.А. Ничика знайшли своє відображення у 187
наукових працях серед яких – 3 монографії, навчальний посібник, довідник, 14
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патентів. Він є співавтором 5 науково-практичних і методичних рекомендацій.
С.А. Ничиком створюється школа наукових кадрів вищої кваліфікації,
свідченням чого є успішний захист чотирьох кандидатських дисертацій, зокрема
І.В. Галки, Т.М. Уховської.
Професор С.А. Ничик веде активну діяльність щодо видання наукової
літератури: 1) з 2012 р. є головним редактором бюлетеня «Ветеринарна
біотехнологія», який є фаховим у галузі «Ветеринарні науки» та входить до
міжнародної бази цитування; 2) член редколегії міжвідомчого тематичного
збірника «Ветеринарна медицина» Національного наукового центру «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»; 3) член редколегії
міжнародного науково-практичного журналу «Епізоотологія Імунобіологія
Фармакологія Санітарія» РУП «Інститут експериментальної ветеринарії імені
С.Н. Вишелесського» Національної академії наук Білорусі.
Як голова Вченої ради інституту С.А. Ничик організовує підготовку
науково-технічних програм, перспективних та річних тематичних планів НДР,
контрактів на виконання робіт, звітів, пропозицій, довідок, матеріалів для
переатестації науковців та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад.
Як голова Координаційно-методичної ради координував роботу співвиконавців
ПНД НААН 39 «Застосування сучасних біотехнологій у ветеринарній медицині
для розробки засобів захисту тварин» («Біотехнологія у ветеринарній
медицині»). С.А. Ничик є членом Бюро відділення ветеринарної медицини
Національної академії аграрних наук України.
Відзначений Почесною Грамотою Верховної Ради України «За особливі
заслуги перед Українським народом» (№ 677 від 15 травня 2015 р.).
Науково-організаційна діяльність С.А. Ничика охоплює весь спектр
наукових досліджень у галузі ветеринарної медицини, в тому числі біобезпеки й
біозахисту. Спрямування до гармонізації вітчизняних стандартів з
міжнародними, тісне співробітництво з зарубіжними науковими установами,
участь у міжнародних конференціях (США, Польща, Швейцарія, Казахстан,
ПАР, Грузія, Австрія, Бельгія) та впровадження інноваційних систем у галузі
ветеринарної медицини є показником перспективної роботи С.А. Ничика.
Інформацію отримано з Інституту ветеринарної медицини НААН.
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ДЕМ’ЯНЕНКА Миколи Яковича
Вчений у галузі аграрної економіки, доктор
економічних наук, професор, академік НААН
Народився 6 липня 1935 р. у с. Салтанівка
Жлобінського
району
Гомельської
області
(Республіка Білорусь). У 1962 р. закінчив
економічний
факультет
Української
сільськогосподарської академії. Протягом 1962–
1967 рр. працював у сільськогосподарському
виробництві: бухгалтером відділка, заступником
головного бухгалтера радгоспу. У 1967–1971 рр.
навчався в аспірантурі Української сільськогосподарської академії; 1970–
1979 рр. – молодший науковий співробітник та старший науковий співробітник
Державного науково-дослідного технологічного інституту; 1979–1992 рр. –
старший науковий співробітник, завідувач сектору, завідувач відділу
Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського
господарства ім. О.Г. Шліхтера; з 1992 по 2010 р. – заступник директора
Інституту аграрної економіки з наукової роботи. Очолював один з пріоритетних
напрямів досліджень – фінансово-кредитні і податкові відносини в аграрному
секторі економіки. З 1993 р. керує кафедрою фінансів і кредиту в Національному
аграрному університеті (нині – Національний університет біоресурсів і
природокористування України), з 1996 р. – завідувач відділення фінансів, обліку
та інвестицій ННЦ «ІАЕ».
У 1970 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив
кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення обліку і аналіз ефективності
використання основних виробничих фондів у радгоспах». У 1990 р. в Інституті
економіки НАН України захистив докторську дисертацію на тему: «Управління
оборотними засобами аграрного сектору АПК».
М.Я. Дем'яненко – відомий спеціаліст у галузі фінансів, кредитних
відносин, бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту в аграрному секторі АПК,
вніс значний вклад у розвиток цього напряму економічної науки. Серед наукових
робіт найбільшого визнання набули дослідження з проблем: - управління
оборотними засобами – визначення місця, ролі і значення оборотних засобів у
ринкових умовах, теоретичне й методологічне обґрунтування їхньої економічної
суті, оптимізації складу, джерел фінансування, співвідношення з основним
капіталом з метою максимізації ефекту від сукупного авансованого капіталу;
- кредитних відносин – обґрунтування максимально припустимого рівня плати
за кредитні ресурси, необхідності врахування специфіки сільськогосподарського
виробництва як об'єктивного фактора при конструюванні механізмів
кредитування сільськогосподарських товаровиробників та створенні кредитної
інфраструктури аграрного сектору АПК; - податкових відносин – розвиток
теоретичних і методологічних аспектів податкових відносин в аграрному секторі
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економіки і на цій основі розробка концепції податкової політики в
агропромисловому
комплексі;
формування
фінансових
ресурсів
сільськогосподарськими товаровиробниками в ринкових умовах та
обґрунтування об'єктивності участі держави в цьому процесі; - організації
облікової й аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах за умови
оптимізації співвідношення бухгалтерського і податкового обліку.
За значного обсягу теоретичних досліджень, визнаних не тільки в Україні,
а й за її межами, М.Я. Дем'яненко доклав багато зусиль для доведення їх до
практичної реалізації. Це стосується, насамперед, нормативного, методичного,
інструктивного, рекомендаційного та законодавчого забезпечення процесів і
механізмів управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських
підприємств та участі держави в цьому процесі; формування фінансової і
банківської інфраструктури з урахуванням залучення в економічний оборот
земельних ресурсів; взаємовідносин сільськогосподарських підприємств з
банківською, фінансовою та податковою структурами; інтеграції економічної
роботи на господарському рівні.
Результати досліджень викладено в 400 наукових працях, серед яких 45
монографій і брошур, 50 рекомендацій, методичних рекомендацій, методик.
Результати наукових досліджень використовувались також при розробці
законодавчих актів, інших директивних документів з питань оподаткування та
кредитування АПК, в розробці більшості яких вчений брав безпосередню участь.
М.Я. Дем'яненко успішно поєднує науково-дослідну роботу з підготовкою
наукових кадрів. Під його керівництвом підготовлено 8 докторів, 42 кандидатів
економічних наук. За його участю в Національному аграрному університеті
започатковано підготовку спеціалістів з фінансів, створено кафедру фінансів, яку
він очолював з 1993 по 1999 р. і на якій працює професором і нині. Це дало змогу
сформувати наукову школу з проблем фінансово-кредитних і податкових
відносин в аграрному секторі економіки.
За досягнення в науковій діяльності та підготовці науково-педагогічних
кадрів М.Я. Дем'яненко був обраний у 1993 р. членом-кореспондентом УААН
(економіка), а у 1999 р. – дійсним членом (академіком) УААН Відділення
аграрної економіки і земельних відносин (фінанси). Він є головою
спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, учасник багатьох
конференцій, міжнародних конгресів в Україні та за її межами. Має почесне
звання заслуженого діяча науки і техніки України (1999), нагороджений у 2006 р.
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, двома медалями та Почесними грамотами
Кабінету Міністрів України.
Джерело: Дем’яненко Микола Якович. Національна академія аграрних наук України.
URL: http://en.naas.gov.ua/academi/1/108/ (дата звернення 06.12.2029 р.).
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НОВАКОВСЬКОГО Леоніда Яковича
Вчений у галузі економіки та земельних відносин,
доктор економічних наук, професор, академік НААН
Народився ювіляр 7 липня 1935 р. у с. Стирти
Черняхівського району Житомирської області. У
1949–1953 рр. навчався в Житомирському технікумі
землевпорядкування. Після закінчення у 1958 р.
Львівського сільськогосподарського інституту (нині
– Львівський національний аграрний університет)
працював
на
виробництві
інженеромземлевпорядником
Закарпатського обласного
управління сільського господарства (1959 р.), старшим інженером, керівником
групи, головним інженером проекту Закарпатського облпроекту (1959–1963 рр.),
головним інженером проекту Закарпатського філіалу «Діпромісто» Держбуду
УРСР (1964 р.).
У 1964–1965 рр. Л.Я. Новаковський – головний інженер Закарпатської
землевпорядної експедиції інституту Укрземпроекту (м. Ужгород), в 1965 р. –
головний інженер проекту інституту Укрземпроект (м. Київ). З 1965 по 1974 рр.
– працює референтом, старшим референтом Управління справами Ради
Міністрів УРСР. Протягом 1974–2003 рр. – очолював Республіканський
проектний інститут із землевпорядкування – Укрземпроект Мінсільгоспу УРСР,
який у 1989 р. реформовано в Український науково-дослідний і проектновишукувальний інститутіз землеустрою, з 1991 р. – в Інститут землеустрою
Української академії аграрних наук), зокрема у 1996–1999 рр. працював
науковим директором. З 1996 по 1999 рр. – працював головою Державного
комітету України із земельних ресурсів. У 2003–2005 рр. – радник Київського
міського голови, 2003–2015 рр. – заступник, перший заступник директора з
наукової роботи Комунального підприємства «Київський інститут земельних
відносин» Київської міськради. З 2015 р. – виконує обов’язки радника Президії
НААН.
У 1970 р. Л.Я. Новаковський захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Сільськогосподарське розселення Закарпаття і шляхи його удосконалення», у
1985 р. – докторську: «Економічні проблеми використання і охорони земельних
ресурсів Української РСР». З 1993 по 1996 р. він очолював кафедру землеустрою
Національного аграрного університету (нині – Національний університет
біоресурсів та природокористування України).
Л.Я. Новаковським обґрунтовано систему моніторингу та використання
земельного фонду, що ґрунтується на принципах оптимального співвідношення
елементів ландшафту і параметрів антропогенного й техногенного навантаження
на нього, запропоновано методику визначення втрат сільськогосподарського
виробництва при вилученні земель для несільськогосподарських потреб і
методичні основи моделі ландшафтного природоохоронного землеустрою. Він
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брав безпосередню участь у розробці концепції ґрунтозахисної системи
землеробства з контурно-меліоративною організацією території.
Л.Я. Новаковський брав активну участь у розробці та ухваленні законів
України «Про охорону земель», «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про
державну землевпорядну експертизу», а також у підготовці законопроектів «Про
ринок землі», «Про Державний земельний кадастр» та ін.
Леонід Якович – автор понад 500 наукових праць, з них – 22-х монографій.
Ним підготовлено 4 доктори і 7 кандидатів наук. Він був членом спеціалізованих
вчених рад із захисту докторських дисертацій у Раді щодо вивчення
продуктивних сил України та Інституту економіки і прогнозування НАН
України.
Л.Я. Новаковський відзначений високими державними нагородами:
орденами «Знак Пошани», «За заслуги III та II ступенів, медалями, Почесною
Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, Почесною Грамотою Верховної Ради
України, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України. Йому присвоєно
почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України, почесного
землевпорядника України. Леонід Якович є лауреатом Державної премії України
в галузі науки і техніки.
Джерело: Гадзало Я. М. Л.Я. Новаковському – 80. Вісник аграрної науки. 2015. № 7.
С. 75–76.
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КУЦ Галини Марківни
Вчена у галузі рослинництва, кандидат
сільськогосподарських наук
Народилась 15 липня 1950 р. у з/р Чистовський
Булаївського району Північно-Казахстанської області,
Казахстан.
У
1974
р.
закінчила
Омський
сільськогосподарський інститут за спеціальністю
«Плодоовочівництво». 1972 1974 рр. – лаборант
УКРНД Інститут зрошуваного землеробства.
1974–1976 рр. – молодший науковий співробітник, 1976–1996 рр. –
науковий співробітник; 1996–2004 рр. – старший науковий співробітник
лабораторії аналітичних досліджень; 2004–2018 рр. – завідувач лабораторії
аналітичних досліджень; з 2018 р. і по теперішній час провідний науковий
співробітник Інституту зрошуваного землеробства НААН (до 2011 р. Інституту
землеробства південного регіону УААН).
У період з 1994 по 1998 рр. нею розроблялись наукові основи впливу
раціонального поєднання систем обробітку ґрунту, застосування мінеральних та
органічних добрив (сидератів і соломи) при вирощуванні томатів у зрошуваній
сівозміні на їх продуктивність і якість.
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У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Агроекологічне
обґрунтування вирощування томатів у ланці зрошуваної зерно-овочевої
сівозміни»
за
спеціальністю
«рослинництво»
в
Херсонському
сільськогосподарському інституті ім. О.Д. Цюрупи (м. Херсон).
За її завідування лабораторія аналітичних досліджень була атестована на
дослідження з випробувань хімічного та мікробіологічного складу ґрунту,
технологічної якості зерна, хімічного складу продукції рослинництва, щорічно
проводячи понад 20 тисяч агрохімічних, біохімічних, технологічних і
мікробіологічних аналізів для підрозділів інституту. З 2009 р. обрана головою
профспілкового комітету інституту на громадських засадах. На цій посаді
проявила себе як дуже активний і здібний організатор культурно-масової
діяльності та роботи з ветеранами Великої Вітчизняної війни. Нею опубліковано
понад 50 наукових праць, у тому числі 1 монографія та 3 патенти.
За сумлінну багаторічну працю та високий професіоналізм була
нагороджена Почесною грамотою НААН (2011), Почесною Відзнакою НААН
(2014), Подякою Херсонської обласної державної адміністрації (2019), Грамотою
Херсонської обласної ради (2016), Грамотою Департаменту агропромислового
розвитку Херсонської ОДА (2013) та багатьма іншими.
Інформацію отримано з Інституту зрошуваного землеробства НААН.

65 років від дня народження
ХВЕСИКА Михайла Артемовича
Вчений у галузі аграрної економіки та економіки
природокористування, доктор економічних наук,
професор, академік НААН, заслужений діяч науки
і техніки України
Народився 21 липня 1955 р. у с. Лахвичі
Любешівського району Волинської області.
У 1982 р. закінчив Харківський державний
університет ім. О.М. Горького і поступив до
аспірантури Українського НДІ гідротехніки і
меліорації (м. Київ). У 1986 р. захистив кандидатську
дисертацію: «Влияние орошения сточными водами на формирование
гидрогеолого-мелиоративной обстановки (на примере оросительных систем
УССР)». У 1990 р. став завідувачем відділу проблем використання та охорони
водних ресурсів Ради з вивчення продуктивних сил України НАН України.
1992 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Еколого-економічні проблеми
охорони та відтворення водних ресурсів в умовах інтенсивного техногенного
навантаження (на прикладі України)».
Присвоєно вчене звання професора у 1996 р., призначений заступником
голови Ради з наукової роботи. Нині – директор державної установи «Інститут
економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».
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Спеціаліст у галузі еколого-економічних проблем використання та
охорони водних ресурсів. Основні напрямки його діяльності стосуються
економіки агропромислового комплексу, земельних відносин, аграрного
природокористування, наукового забезпечення інвестиційно-інноваційного
розвитку продуктивних сил, трансформації української економіки, розробки
засад оптимізації екосистем, охорони та відтворення природно-ресурсного
потенціалу, забезпечення сталого розвитку і національної безпеки України. Є
засновником наукової школи економістів-екологів, підготувавши близько 10
докторів та 30 кандидатів наук. Обрано у 2007 р. членом-кореспондентом УААН
(економіка і організація агропромислового виробництва), у 2010 р. – дійсним
членом (академіком) НААН за напрямом наукове забезпечення інноваційного
розвитку агропромислового виробництва.
Автор 523 наукових праць, у тому числі ряду монографій, підручників,
навчальних посібників, низки законодавчих актів, нормативно-технічних і
нормативно-правових документів, винаходів, практичних рекомендацій з
технології
утилізації
і
переробки
відходів
промислового
і
сільськогосподарського походження. Співавтор монографій з оптимізації
екосередовищ, економіки природних ресурсів, сталого розвитку, рентних
відносин, інноваційного розвитку АПК, організації екологозбалансованого
сільськогосподарського виробництва, інституціонального забезпечення
природокористування. Ним сформована наукова школа економістів-екологів,
підготовлено 32 кандидатів та 15 докторів наук.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премії імені
М.І. Туган-Барановського Національної академії наук України, нагороджений
грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради
національної безпеки і оборони України, ВАК України, НААН України, різних
міністерств і відомств.
Джерело: Хвесик Михайло Артемович. Державна установа «Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку НААН». URL: http://ecos.kiev.ua/staff/director/
(дата звернення 26.11.2019 р.).

85 років від дня народження
ДЕГОДЮКА Едуарда Григоровича
Вчений у галузі агрохімії, землеробства та екології,
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік
Європейської академії природничих наук, членкореспондент Української екологічної академії наук
Народився 21 липня 1935 р. на Слобожанщині у с.
Бородіно Чернянського району Бєлгородської області.
1963 р. закінчив Харківський сільськогосподарський
інститут ім. В.В. Докучаєва, де одержав спеціальність
ученого-агронома ґрунтознавця-агрохіміка. Працював на
Сумській державній сільськогосподарській дослідній
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станції старшим науковим співробітником. З 1964 по 1969 р. Е.Г. Дегодюк –
старший агроном з хімізації і добрив в агровідділі Сумського обласного
управління сільського господарства. У 1969–1971 рр. – він аспірант лабораторії
системи добрив УкрНДІ землеробства. Після закінчення аспірантури працював
в інституті на посаді старшого лаборанта, потім – молодшого, старшого
наукового співробітника. З 1981 по 1985 р. Е.Г. Дегодюк – завідувач лабораторії
органічних добрив, у 1985 – 2000 рр. – завідувач лабораторії агрохімії, а згодом
– відділу агрохімії і фізіології рослин. З 2000 р. і донині – головний науковий
співробітник відділу агрохімії ННЦ «ІЗ НААН».
У 1974 р. захистив кандидатську, а в 1990 р. – докторську дисертації,
звання професора йому присвоєно в 1994 р.
Наукову діяльність Е.Г. Дегодюк розпочав з вивчення ефективності
рідкого гною і продуктів його переробки на свинокомплексах. За його участі
опубліковано перші в Україні монографії, рекомендації та нормативи
застосування органічних відходів як удобрення, монографії з екологічним
напрямом в агрохімії: «Екологічні основи використання добрив» (1988),
«Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва» (1992), «Озерні
сапропелі України» (1996).
Тривала педагогічна діяльність (за сумісництвом) в 1994–2007 рр. на
посаді професора в Національному аграрному університеті (нині – НУБіП
України) та Агроекологічному університеті в 2004–2005 рр. (м. Житомир)
сприяла створенню монографії (разом з С.Е. Дегодюком) «Еколого-техногенна
безпека України» (2006).
Значний внесок зробив в еколого-правові та агрохімічні основи
мінерального живлення рослин у сучасному землеробстві.
Новаторські ідеї вченого лягли в основу залучення в землеробство
нетрадиційних видів агрохімікатів та розроблення технологій виробництва
нового покоління органо-мінеральних біоактивних добрив. Українську модель
біологізації Е.Г. Дегодюк впроваджував в Іспанії, Азербайджані, пропагував в
Японії (після катастрофи на АЕС Фукусіми), в Угорщині і Казахстані. Нині він
працює над розробкою сучасної відновлювальної системи землеробства та
адаптацією органічного виробництва продуктів рослинництва до умов України.
Його перу належить понад 280 наукових праць, а також історико-художні
книги із серії «Наш рідний Край» (2005, 2007). Під його керівництвом захищено
11 кандидатських дисертацій.
За активну наукову діяльність Е.Г. Дегодюка нагороджено почесними
відзнаками НААН, Мінагрополітики та ННЦ «ІЗ НААН», орденом
св. Володимира, орденом Богдана Хмельницького, орденом «Рицарський хрест з
короною за заслуги» (ЄАПН), медалями та почесними грамотами.
Джерело: Камінський В. Ф. Е.Г. Дегодюку – 80. Вісник аграрної науки. 2015. № 7. С. 79
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65 років від дня народження
ХОМІЧАКА Любомира Михайловича
Вчений у галузі технології виробництва цукристих
речових та полісахаридів, доктор технічних наук,
професор, член-кореспондент НААН
Народився 24 липня 1955 р. в м. Добромиль
Львівської
області.
Закінчив
Київський
технологічний інститут харчової промисловості
(КТІХП) в 1977 р. з отриманням кваліфікації інженертехнолог цукристих речовин. Два роки працював на
Самбірському цукровому заводі на посадах майстра
ремонтно-силового цеху та начальника зміни.
В 1980 р. поступив в аспірантуру в КТІХП, після закінчення якої працював
асистентом, доцентом, професором кафедри технології цукристих речовин,
котра з 2011 р. має назву «кафедра технології цукру та підготовки води». З 2003
по 2008 рр. працював проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків
Національного університету харчових технологій, проректором з навчальнонауково-виробничих питань харчових технологій і соціальної роботи
Національного університету біоресурсів та природокористування України
(2008–2010 рр.), в.о. академіка-секретаря відділення зберігання і переробки
сільськогосподарської продукції НААН (2011 р.), з 2012 р. і понині заступник
директора з наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН України. В
2003 р. захистив докторську дисертацію в напрямку теоретичних основ та
розроблення сучасних технологій очищення дифузійного соку з використанням
ефектів кавітації та електроіскрових розрядів. В 2005 р. отримав звання
професора.
Професор Л.М. Хомічак є провідним вченим у галузі технології
виробництва цукристих речовин та полісахаридів. Пріоритетним напрямом його
досліджень є вдосконалення технологічних процесів зберігання та переробки
цукрових буряків та цукру-сирцю з тростини. Особливістю досліджень
Л.М. Хомічака є комплексний підхід до вивчення ефективності застосування
нових нетрадиційних способів очищення дифузійного соку та використання
напівпродуктів бурякоцукрового виробництва для виготовлення біоетанолу.
Розроблені ним способи вапняно-карбонатного очищення дифузійного соку та їх
апаратурне оформлення знайшли широке застосування як в Україні, так і за
кордоном. За останні п’ятнадцять років вони впроваджені: на 19 цукрових
заводах України, 7 цукрових заводах РФ, 2 заводах Республіки Бєларусь, по
одному в Казахстані та Грузії із сумарним щорічним економічним ефектом
більше 2,0 млн. доларів. Крім економічного прибутку розробки мають і значний
екологічний ефект, сприяючи значному зменшенню викидів в атмосферу
діоксину вуглецю та зменшенню витрат палива у цукробуряковому виробництві.
Під керівництвом Л. Хомічака захищені одна докторська та три
кандидатські дисертації, в даний момент він є керівником трьох аспірантів.
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Сформована ним школа, котра налічує більше десятка науковців та
співробітників, активно займається питаннями підвищення ефективності
виробництва цукру з буряків, пошуку шляхів зменшення його собівартості та
підвищення якості і біологічної цінності. Він є автором 226 наукових праць, в
тому числі 56 Авторських свідоцтв СРСР і патентів України, 2 патентів РФ, є
співавтором 1 монографії, 3 навчальних посібників та одного підручника.
Нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти».
Джерело: Співробітники кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Національний університет біоресурсів і природокористування України. URL:
https://nubip.edu.ua/node/2428 (дата звернення 26.11.2029 р.).

60 років від дня народження
ПАСЕМКО Галини Павлівни
Вчена у галузі аграрної економіки, доктор наук з
державного управління, професор
Народилася 24 липня 1960 р. у с. Червоні
Буди Бєловського району Курської області. У
1983 р. закінчила Ленінградський державний
університет імені О.О. Жданова за спеціальністю
«Політична економія» та отримала кваліфікацію
економіста, викладача політичної економії. У
1986–1989 рр. – асистент, у 1989–1990 рр. –
викладач, у 1990–2004 рр. – старший викладач, у
2004–2007 рр. – доцент кафедри економічної теорії ХНАУ; у 2007–2008 рр. –
докторант Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України.
У 2003 р. Галина Павлівна захистила кандидатську дисертацію на тему
«Ефективність використання землі в ринкових умовах господарювання» за
спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.
У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Державне
регулювання аграрних відносин в умовах розвитку інституту власності на
землю» за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.
Із 2008 р. і до сьогодні – завідувач кафедри економічної теорії. У 2013–
2016 рр. – проректор із науково-педагогічної роботи ХНАУ.
Належить до наукової школи О.Ю. Амосова, заслуженого діяча науки і
техніки України, академіка Академії економічних наук України, доктора
економічних наук, професора. Опублікувала понад 146 наукових і навчальнометодичних праць, із них 122 – наукові, 24 – навчально-методичного характеру.
Серед них вісім монографій, у тому числі одноосібна на тему «Державне
регулювання
аграрних
відносин
в
умовах
соціально-економічних
трансформацій» (2012); навчальні посібники: «Державне та регіональне
управління» (2014), «Національна економіка» (2013), «Політична економія»
(2011) «Економічна теорія» (2009), «Міжнародна економіка» (2005). Має звання
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професора кафедри економічної теорії.
Галину Павлівну нагороджено: подякою Харківського національного
аграрного університету імені В.В. Докучаєва (1987, 1991, 1997), почесними
грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України (2013),
Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва (1998,
2014), грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної
державної адміністрації (2009).
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

55 років від дня народження
ФАЙТА Віктора Івановича
Вчений у галузі селекції та генетики, доктор
біологічних наук, член-кореспондент НААН
Народився 26 липня 1965 р. у с. Окунівське
Омутинського району Тюменської області в
багатодітної родині етнічних німців, що у серпні
1941 р. були депортовані з Автономної Республіки
Німців Поволжя. Закінчив Окунівську восьмирічну
школу після чого навчався ще два роки в середній
загальноосвітній школі №1 селища міського типу
Омутинське Тюменської області, яку закінчив у
1982 році.
В тому ж році вступив до Тюменського сільськогосподарського інституту
на агрономічний факультет. Після закінчення другого курсу був призваний до
лав Радянської Армії. Після демобілізації продовжив навчання в інституті. В цей
же час зайнявся активною науковою роботою, очолював студентський науковий
гурток кафедри рослинництва, селекції та генетики. Проходив планову
підготовку для майбутньої наукової роботи. Для ознайомлення з сучасним
рівнем розвитку досліджень по селекції та генетики ярої пшениці під час
навчання в інституті був відряджений до Сибірського інституту рослинництва та
селекції, Інституту цитології та генетики СВ АН СРСР (обидва м. Новосибірськ),
Сибірського інституту сільського господарства (м. Омськ), Краснодарського
інституту сільського господарства ім. П.П. Лук’яненка, а також брав участь у
роботі IV з’їзду генетиків та селекціонерів ім. М.І. Вавилова у листопаді 1987 р.
у Москві. На з’їзді познайомився з майбутнім академіком НААН
А.Ф. Стельмахом, в лабораторії якого проходив переддипломну практику на
четвертому курсі інституту. За результатами роботи написав дипломний проект
та у грудні 1988 р. захистив диплом.
Після закінчення ВУЗу в 1988 р. поступив до аспірантури Всесоюзного
селекційно-генетичного інституту з відривом від виробництва за спеціальністю
«генетика». По завершенні навчання у аспірантури в травні 1992 р. прийнятий на
роботу в лабораторію спеціальної генетики відділу генетики та цитології
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Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та
сортовивчення на посаду наукового співробітника, з грудня 1998 р. – завідувача
відділу генетики, а з квітня 2011 р. – заступника директора з наукової роботи.
У травні 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості
генетичного контролю типу та темпів розвитку ярих пшениць Західного Сибіру»,
а у березні 2009 р. – докторську «Ідентифікація та ефекти алелів генів темпів
розвитку пшениці». У 2004 р. присвоєно вчене звання старшого наукового
співробітника. В 2016 р. обрано членом-кореспондентом НААН, Відділення
рослинництва.
Наукова діяльність В.І. Файта пов’язана з дослідженням генетичних
систем адаптивності, перш за все, типу та темпів розвитку, та розробкою шляхів
цілеспрямованого маніпулювання генами вказаних систем із урахуванням
потреб селекції. Вченим оцінено вклад генетичних систем контролю висоти
рослин, запасних білків, довжини і кількості продихів, опушення колосу,
цитоплазми D-типу та інше (і різноманіття ознак) у формування ефектів зимо-,
морозостійкості, скоростиглості, висоти рослин, урожаю м’якої пшениці. Значну
частину наукових інтересів зосереджено на застосуванні сучасних методик
молекулярної генетики для вирішення практичних задач селекції щодо
ідентифікації та добору цінних генотипів пшениці. Є співавтором сорту озимої
твердої пшениці.
Віктор Іванович є членом Вченої ради інституту (з 1994 р. – до
теперішнього часу), спеціалізованої вченої ради Д 26.237.01 СГІ – НЦНС НААН
щодо присвоєння наукових ступенів кандидата та доктора наук із спеціальностей
генетика та селекція і насінництво (з 2011 р. до теперішнього часу), науковотехнічної
ради
МОН
за
пріоритетним
напрямом
«Раціональне
природокористування» (2014 – 2015 рр.) та наукової ради МОН за напрямом
«Біологія, біотехнологія, харчування» (2011-2015 рр.). Також вчений є членом
редколегії таких журналів: «Збірник наукових праць СГІ – НЦНС», «Вісник
українського хлібороба», «Agricultural Science and Practice», «Фізіологія рослин
і генетика».
В.І. Файт – автор 317 наукових праць. Загальна кількість цитувань у базі
даних Google Shcolar складає 213, а індекс цитування дорівнює 8. У базі даних
Scopus – індекс цитування – 3.
Інформацію отримано із Селекційно-генетичного інституту – Національного центру
насіннєзнавства та сортовивчення НААН.
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80 років від дня народження
ГУДКОВА Ігоря Миколайовича
Вчений у галузі радіобіології, доктор біологічних
наук, професор, академік НААН, заслужений діяч
науки і техніки України
Народився 27 липня 1940 р. в с. Поздеки
Оричевського району Кіровської області (Росія). У
1957 р. закінчив середню школу № 4 у м. Біла Церква
Київської області і поступив на агрономічний
факультет Білоцерківського сільськогосподарського
інституту.
У
1959
р.
перевівся
на
факультет ґрунтознавства і агрохімії Української
сільськогосподарської академії, який закінчив з відзнакою у 1962 р.
За розподілом працював молодшим науковим співробітником агрохімічної
лабораторії Миронівської селекційно-дослідної станції Київської області. У
1964 р. поступив до аспірантури Інституту фізіології рослини АН УРСР зі
спеціальності радіобіологія і в 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему
«Захист рослин від променевого ураження». У 1979 р. захистив докторську
дисертацію на тему «Гетерогенність меристем як фактор, що визначає
післярадіаційне відновлення рослин». Працював на посадах молодшого,
старшого наукового співробітника, завідувача науковим відділом, заступника
директора інституту з наукової роботи, виконуючим обов’язки директора
інституту. В гострий період розвитку аварії на Чорнобильській АЕС у 1986–
1987 рр. очолював Міжвідомчу екологічну групу з моніторингу радіоактивного
забруднення басейну Дніпра і Чорного моря при Раді Міністрів України.
У 1987 р. на запрошення ректорату перейшов на роботу в УСГА (колишня
назву університету), де організував і очолив першу у тодішньому СРСР
вузькопрофільну кафедру радіобіології та радіоекології.
Автор та співавтор понад 600 наукових фахових робіт, серед яких 19
підручників і навчальних посібників та 15 монографій українською, російською
та англійською мовами, 13 авторських свідоцтв і патентів, понад 50 статей
опублікованих англійською мовою у провідних радіобіологічних виданнях.
Забезпечує
викладання
навчальних
дисциплін:
радіобіологія,
сільськогосподарська радіобіологія, сільськогосподарська радіоекологія для
спеціальностей екологія, біотехнологія, захист рослин, агробіологія.
Основний напрям наукових досліджень у теперішній час – вивчення стану
фітоценозів на забруднених радіонуклідами територіях, захист рослин і тварин
від
дії
іонізуючої
радіації,
розробка
прийомів
мінімізації
надходження радіонуклідів в продукцію рослинництва і тваринництва. Керує
виконанням дипломних робіт студентів ОКР «Бакалавр» і «Магістр»,
дисертаційних робіт аспірантів і докторантів. Підготував 12 кандидатів і одного
доктора наук.
Бере участь в організації та проведенні щорічного міжнародного семінару
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між НУБіП України та Університетом Вагенінген (Нідерланди) «Радіоактивність
після Чорнобильської катастрофи та ядерна енергетика». Є членом бюро
Наукової ради з радіобіології РАН, членом дисертаційної ради зі спеціальності
радіобіологія при Всеросійському НДІ сільськогосподарської радіології та
агроекології, членом редколегій двох міжнародних журналів, учасником
багатьох міжнародних конференцій і симпозіумів за межами України.
Є членом вчених рад університету і факультету, ради ветеранів
університету, проблемної ради УкрНДІ сільськогосподарської радіології,
дисертаційних рад в НУБіП України і Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка зі спеціальності радіобіологія, членом Національної
комісії з захисту населення від радіації при Верховній Раді, членом біологічної
секції Комітету з присвоєння Державних премій в галузі науки і техніки України,
членом редколегій семи наукових журналів, співголовою Радіобіологічного
товариства України.
Джерело: Гудков Ігор Миколайович. Національний університет біоресурсів і
природокористування України. Електронний ресурс. URL: https://nubip.edu.ua/node/2262
(дата звернення: 21.11.2019.)

60 років від дня народження
ОЖЕРЕЛЬЄВОЇ Валентини Миколаївни
Вчена у галузі історії аграрної науки і дослідної
справи, кандидат історичних наук, старший
науковий співробітник
Народилася 27 липня 1960 р. в м. Помічна
Кіровоградської області. Після закінчення місцевої
школи № 2 вступає до бібліотечного відділення
Харківського культурно-освітнього училища. Без
відриву від виробництва в 1986 р. закінчила факультет
«бібліографія сільськогосподарської літератури»
Харківського державного інституту культури.
У 2008 р. закінчила аспірантуру при ДНСГБ НААН (нині ННСГБ НААН)
зі спеціальності 07.00.07 «історія науки і техніки» і захистила дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. У 2015 р. їй присвоєне
вчене звання старшого наукового співробітника.
В.М. Ожерельєва працює в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН
з серпня 1979 р. на посаді бібліотекаря, з липня 1991 р. – завідувача бібліотекою,
з травня 2006 р. – молодшого наукового співробітника, з січня 2009 р. – старшого
наукового співробітника, з 2011 р. – провідного наукового співробітника лабораторії
координації роботи з НМЦ та головними галузевими науковими установами. З
2018 р. займає посаду завідувача сектору науково-технічного забезпечення з
бібліотечних досліджень.
Є керівником 3-ої підпрограми «Розробити науково-методичні засади
формування інформаційно-бібліографічних баз даних для використання в
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дослідженнях в галузі рослинництва» ПНД 44. «Наукові основи ефективного
функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в
конкурентних
умовах
міжнародної
інтеграції»
(«ІННОВАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК»).
Наукова спрямованість її досліджень пов’язана з розробкою підходів
моніторингу історичного розвитку дослідної сільськогосподарської справи в
Україні. Наукову роботу вміло організувала і належно її виконує. Автор більше
60-ти наукових праць, 5 книг, 14 біобібліографічних покажчиків.
Впродовж 2012–2018 рр. виконувала обов’язки голови профспілкової
організації інституту. Є членом Президії Харківського обласного комітету
профспілок АПВ. У 2019 р. її обрано до ЦК профспілок України.
Нагороджено Почесною відзнакою НААН, Почесними грамотами НААН,
Фрунзенської райради м. Харкова, Харківського обласного комітету профспілок
та Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва.
Інформацію отримано з Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН.

СЕРПЕНЬ
85 років від дня народження
ПОЛУПАНА Миколи Івановича
Вчений у галузі ґрунтознавства, доктор
сільськогосподарських наук, професор
Народився 1 серпня 1935 р. в м. Красний Лиман
Донецької
області.
Закінчив
Харківський
сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва
(нині – Харківський національний аграрний
університет імені В.В. Докучаєва) в 1958 р. Уся
трудова діяльність пов’язана з дослідженням
ґрунтового
покриву
–
головного
ресурсу
сільськогосподарського виробництва. У 1958–
1961 рр. М.І. Полупан – ґрунтознавець-картограф великомасштабного
обстеження ґрунтів України експедиції № 2, з 1961 р. працював в Інституті
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського, де пройшов шлях від
молодшого наукового співробітника до завідувача лабораторії ґрунтового
покриву і картографії ґрунтів, завідувача відділу ґрунтознавства, головного
наукового співробітника. У 1968 р. Микола Іванович захистив кандидатську
дисертацію, у 1986 р. – докторську, у 1997 р. отримав звання професора.
Упродовж 1964–1966 і 1970–1971 рр. він працював у Республіці Куба
консультантом уряду з питань ґрунтово-меліоративних досліджень та
викладачем ґрунтознавства у Гаванському університеті.
Пріоритетні напрями наукової діяльності Миколи Івановича – це
параметричні функціонально-екологічні закономірності ґрунтоутворення, його
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географія та еволюція в умовах різного антропогенного використання земель,
класифікація і діагностика ґрунтів на кількісній основі, їх родючість і
раціональне використання.
М.І. Полупан – автор генетичної еколого-субстантивної класифікації
ґрунтів України на параметричній основі, ґрунтово-екологічного районування
України, новаторської дворівневої системи оцінки продуктивної здатності
ґрунтів за агроґрунтовими потенціалами природної та ефективної родючості,
відкривач природного механізму захисту ґрунтів від водної ерозії.
М.І. Полупаном встановлено параметричні закономірності формування
ґрунтових режимів і процесів, їх вплив на властивості і родючість ґрунтів,
природний рівень фосфору в ґрунтах України як генетичного індикатора їх
природи відповідно до участі трав’янистої рослинності в їх формуванні та
доступності рухомого фосфору. Вченим розроблено моніторинговий показник
вмісту фосфору в ґрунтах, визначено ресурсний потенціал ґрунтового покриву
України, створено карти ґрунтів України та окремих її територій на нових
методичних засадах.
Вчений опублікував близько 300 наукових праць, зокрема 17 книг. Під
його науковим керівництвом підготовлено 4 кандидати і 1 доктор наук.
М.І. Полупан багато років був почесним членом Центральної Ради
Українського товариства ґрунтознавців, агрохіміків, спецрад із захисту
дисертацій
ННЦ
«Інститут
ґрунтознавства
та
агрохімії
імені
О.Н. Соколовського» і Національного університету біоресурсів і
природокористування України.
Микола Іванович Полупан присвятив науці ґрунтознавства все своє життя.
Трудові і наукові здобутки вченого відзначено урядовими нагородами,
ювілейною пам’ятною медаллю імені В.В. Докучаєва, він був нагороджений
премією УААН «За видатні досягнення в аграрній науці» 2006 року.
Джерело: М.І. Полупану – 80. Вісник аграрної науки. 2015. № 8. С. 79.

70 років від дня народження
ГАЙДУЦЬКОГО Павла Івановича
Вчений у галузі аграрної економіки, доктор
економічних наук, професор, академік НААН,
заслужений діяч науки і техніки України
Народився 6 серпня 1950 р. в с. Берем’яни
Бучацького району Тернопільської області. У 1968 р.
вступив
до
Тернопільського
фінансовоекономічного інституту на обліково-економічний
факультет. Трудовий шлях почав у 1967 р. з посади
бухгалтера колгоспу. Працював у районному
управлінні та на різних посадах Міністерства
сільського господарства.
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З 1986 р. на педагогічній роботі, одночасно займається науковою
діяльністю та обіймає державні посади: проректор Республіканської вищої
школи управління АПК (1986–1990); начальник відділу економіки, академіксекретар відділення економіки Української академії аграрних наук (1991–1992);
завідувач відділом фінансової політики Адміністрації Президента України та
відділом економічних реформ Кабінету Міністрів України (1993–1994); голова
Державного комітету із земельних ресурсів (1995); міністр сільського
господарства і продовольства України (1995–1996); заступник Глави
Адміністрації Президента України (1997–2005); радник Президента України
(2005); керівник Головної служби соціально-економічної політики Секретаріату
Президента України (2006); радник прем’єр-міністра України (2007); заступник
голови правління банку «Аркада» (2008). З 2009 р. Павло Іванович Гайдуцький
директор Інституту стратегічних оцінок, який займається аналізом та оцінкою
політичних, макроекономічних та міжнародних політико-економічних процесів.
У коло наукових інтересів Павла Івановича входять макроекономіка,
світова економіка і міжнародні економічні відносини, фінанси, банки, інвестиції,
реальний сектор економіки та економіка агропромислового комплексу.
П.І. Гайдуцький брав особисту участь в розробці багатьох законопроектів та
нормативних актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань
економічного та соціального розвитку країни.
Автор більше 500 наукових праць, зокрема 40 монографій, 10 навчальних
посібників та один підручник. Організатор видання «Україна за роки
незалежності» (6 випусків) та монографій «Міжгалузеві зв’язки в
агропромисловому комплексі», «Аграрна реформа в Україні», «Інвестиційний
клімат України», «Інвестиційний розвиток України», «Розвиток підприємництва
в Україні», «Світова іпотечна криза». П.І. Гайдуцький проводить активну
громадську діяльність. Він є членом спеціалізованих вчених рад із захисту
дисертацій та редакційних колегій наукових журналів, член Міжнародної
асоціації економістів-аграрників.
Активну трудову діяльність і наукові здобутки вченого, які сприяли
розвитку аграрної науки та сільськогосподарського виробництва високо оцінила
держава. Він є повним кавалером орденів «За заслуги», нагороджений
Почесними грамотами Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України.
Джерело: Гайдуцький Павло Іванович. Економіка АПК. 2015. № 8, С. 11–112.
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БРОЩАКА Івана Станіславовича
Вчений у галузі агроґрунтознавства,
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник, доцент,
член-кореспондент інженерної академії України
Народився 9 серпня 1950 р. в с. Самолусківці
Гусятинського району Тернопільської області.
У
1977
р.
закінчив
Львівський
сільськогосподарський інститут за спеціальністю
«Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном».
У 2003 р. присуджено науковий ступінь
кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності «Рослинництво». У
2010 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі
спеціальності «Агроґрунтознавство і агрофізика». У 2010 р. присвоєно вчене
звання доцента кафедри економіки, організації і планування в АПК.
Інженерна академія України у 2007 р. обрала І.С. Брощака членом
кореспондентом.
В 2017 р. присвоєно почесне звання «Кращий винахідник Тернопільської
області»; у 2018 р. – «Заслужений працівник сільського господарства України».
І.С. Брощак трудову діяльність розпочав у 1969 р. агрономом колгоспу
«Червоний маяк» Тернопільського району. З 2006 р. – директор Тернопільського
обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості
ґрунтів і якості продукції. З лютого 2013 р. – директор Тернопільської філії
державної установи «Державний науково-технологічний центр охорони
родючості ґрунтів «Центрдержродючість» (перейменовано на державна
установа «Інститут охорони ґрунтів України»).
Свою трудову і наукову діяльність присвятив вивченню питання охорони
родючості та екології ґрунтів, поліпшення якості сільськогосподарської
продукції, одержання екологічно чистої продукції. Ним запропоновано сучасні
шляхи підвищення родючості ґрунтів із використанням мікробних препаратів і
органічних добрив, а також хімічної меліорації.
На базі Тернопільської філії ДУ «Держґрунтохорона» під керівництвом
І.С. Брощака проведено дослідження щодо здатності адсорбції аміаку
базальтовим туфом з відходів свинарства.
І.С. Брощаком ведеться чотири основних науково-дослідних роботи:
«Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення»,
«Моніторинг ґрунтів і рослин у мережі спостережень на моніторингових
ділянках»,
«Моніторинг
поверхневих
вод
сільськогосподарського
використання», «Ґрунтоцентрична технологія з використанням біопрепарату
«Філазоніт», її вплив на збереження та покращення родючості ґрунтів, а також
ефективність сільськогосподарського виробництва».
Є автором 3 монографій, 2 посібників, більше 50 статей, близько 30 тез, 25
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методичних рекомендацій, має 42 патенти. Під керівництвом та за його участю
проводяться конференції, семінари, наради, круглі столи та навчання
землевласників, землекористувачів. Також він читає лекції студентам
Тернопільського національного економічного університету, Тернопільського
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Тернопільського
національного технічного університету ім. І. Пулюя.
Наукові публікації І.С. Брощака охоплюють проблеми розробки нових
композиційних матеріалів і енергозберігаючих технологій, зокрема проведено
низку досліджень щодо вивчення впливу космічної енергії пірамід на
проходження фізико-хімічних процесів у неживій природі, які захищені
патентами України (№№ 76948, 92703, 93305, 104997, 108056, 108783, 113318).
Завдяки цим винаходам вирішується проблема екологічного характеру – сучасна
утилізація великих мас органічних відходів переробної промисловості,
сільськогосподарського виробництва, побутових відходів тощо і врешті-решт –
охорона довкілля.
Іван Станіславович бере активну участь у розв’язанні екологічних
проблем, зокрема очищення ґрунтів від радіонуклідів, важких металів із
пестицидів, а також поліпшення екології навколо свинокомплексів, зменшення
викидів в атмосферу під час виробництва органічного добрива, що дозволяє
значно підвищити ступінь очищення шкідливих викидів і зменшити їх кількість,
тим самим поліпшити екологічний стан довкілля. Він також приділяє значну
увагу проблемі підвищення урожайності сільськогосподарських культур і
удобрення ґрунту. Вченим удосконалено спосіб удобрення ґрунту органічними
добривами шляхом використання альтернативних видів добрива, що сприяє
отриманню високих врожаїв сільськогосподарських культур
За час перебування на посаді І.С. Брощак проявив себе ініціативним
керівником, який з високою відповідальністю ставиться до виконання своїх
обов’язків. Має необхідний рівень фахової та професійної підготовки, досвід
керівної роботи, організаторські здібності. В роботі проявляє компетентність,
принциповість, ініціативу. Вміє оперативно і чітко організовувати виконання
завдань, налагодити контроль за їх реалізацією. Постійні пошуки вселяють надію
на стабільність і постійний прогрес у роботі, його чималий практичний і
науковий досвід, знання, інтелектуальні здібності, авторитет у колективі,
толерантність є базовою основою успіху Тернопільської філії ДУ
«Держґрунтохорона».
Інформацію отримано з ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».
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СЕКУНА Миколи Павловича
Вчений у галузі ентомології, токсикології та захисту
рослин, доктор сільськогосподарських наук, професор
Народився 10 серпня 1935 р. в с. Бригинці
Новобасанського району Чернігівської області.
По закінченні середньої школи працював у
проектному інституті «Укргіпроводгосп», на будовах
Південноукраїнського і Південнокримського каналів,
служив у лавах Радянської Армії. В 1963 р. закінчив
факультет
захисту
рослин
Ленінградського
сільськогосподарського інституту.
Працював начальником загону Красноярської крайової станції захисту
рослин. У 1965–1968 рр. – аспірант Ленінградського сільськогосподарського
інституту 1968–1975 рр. – доцент, завідувач кафедри ентомології
Великолуцького сільськогосподарського інституту (Псковська область). 1975–
1985 р. – старший науковий співробітник лабораторії з боротьби з шкідниками
зернових культур, 1986–2011 рр. – завідувач, з 2011 р. – головний науковий
співробітник лабораторії токсикології пестицидів Інституту захисту рослин
НААН.
В 1969 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості
кишкового отруєння лускокрилих комах фосфорорганічними інсектицидами при
поєднанні з поліхлорпіненом» (м. Ленінград), а в 2004 р. – докторську
дисертацію на тему «Токсикологічні основи оптимізації системи хімічного
захисту озимої пшениці від шкідників у степовій зоні України» (м. Київ).
Коло наукових інтересів М.П. Секуна: сільськогосподарська токсикологія,
вдосконалення хімічного захисту зернових культур від шкідників,
резистентність популяцій шкідливих комах та кліщів. Ним обґрунтовано систему
хімічного захисту пшениці озимої від шкідників на біоценологічній основі.
Розроблено системи заходів захисту сільськогосподарських угідь від саранових,
яблуневих насаджень Передгірного Криму від листовійок, насіннєвої конюшини,
ріпаку, лікарських губоцвітих культур, хлібних запасів від комплексу шкідників.
Охарактеризовано явище виникнення резистентності у шкідників до пестицидів
та вказано на шляхи її подолання. Розроблено програму щодо курсу «Біологічний
метод захисту рослин» та форми безмашинного програмованого контролю знань
студентів із сільськогосподарської ентомології.
Був членом Експертної ради ВАК України. Нині є членом спеціалізованої
вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Інституті
захисту рослин НААН та Національному університеті біоресурсів і
природокористування України. Неодноразово назначався головою державної
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екзаменаційної комісії в НУБіП України. Є членом координаційної ради
Науково-методичного центру «Захист рослин».
Автор та співавтор понад 260 друкованих наукових праць, зокрема
багатьох брошур, довідників, методик, рекомендацій, підручників. З них
найбільш значущими є такі: «Методики випробування і застосування
пестицидів» (2001), «Клоп шкідлива черепашка» (2002), «Сарана» (2004),
«Фітофармакологія» (2004), «Довідник із пестицидів» (2007), «Технологія
вирощування і захисту ріпаку», «Стратегія і тактика захисту рослин» (2012). Має
3 авторських свідоцтва і 2 патенти на корисні моделі.
Підготував 6 кандидатів наук.
Інформацію отримано з Інституту захисту рослин НААН.

85 років від дня народження
АНТОНЦЯ Семена Свиридоновича
Організатор вітчизняного
сільськогосподарського виробництва,
один із запроваджувачів органічного
землеробства на науковій основі,
почесний член НААН
Народився 20 серпня 1935 р. у с.
Антонці (нині – с. Жовтневе)
Решетилівського району Полтавської
області.
У 1962 р. закінчив зоотехнічний факультет Полтавського
сільськогосподарського інституту (нині – Полтавська державна аграрна
академія).
С.С. Антонець працював у лісництві с. Кричільськ Сарненського р-ну
Рівненської обл. (1947–1948 рр.), згодом – завідувачем ферми, помічником
бригадира комплексної бригади (1958 р.), зоотехніком колгоспу ім. Жданова
с. Чорноглазівка Диканського р-ну (1962–1964 рр.), головою колгоспу «Шлях до
комунізму» с. Воскобійники Шишацького р-ну (1963–1974 рр.), головою
Шишацького райвиконкому (1974 р.), головою колгоспу ім. Орджонікідзе
(1975 р.), очільником приватного підприємства «Агроекологія » Шишацького рну Полтавської обл. (2000 р.) – єдиного в регіоні господарства, що стало на шлях
біологізації землеробства.
Основними напрямами його діяльності стали запровадження
ґрунтозахисної
ресурсоощадної
біологічної
системи
землеробства,
обґрунтування концепції жорсткого стояка лап плоскорізів, удосконалення
технічних засобів і технологій для стабілізації адаптивної рівноваги
агрофітоценозів великотоварного аграрного виробництва з повною відмовою від
застосування пестицидів та мінеральних добрив для отримання екологічно
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чистої продукції рослинництва й тваринництва преміум класу, впровадження
сидеральних парів та бінарних посівів, що сприяють утворенню унікальних
мікробіологічних ценозів.
Ноосферні підходи Семена Свиридоновича Антонця до господарювання
принесли йому визнання, авторитет й пошану в багатотисячному галузевому
академічному середовищі не лише в Україні, а й за її межами. Його ім’я занесене
до реєстру найвідоміших європейців (2005).
Добре відома і його доброчинна діяльність. Семен Свиридонович є одним
із співзасновників Ліги українських меценатів (1995). С.С. Антонець – лауреат
Міжнародної премії «Дружба» (1996). За відбудову дачі письменника
В.Г. Короленка (2003), спорудження Свято-Пантелеймонівської церкви (2006) та
церкви Симона Богоприїмця (2009) він удостоєний низки іменних премій –
В.Г. Короленка (2003), В. Винниченка (2004), Панаса Мирного (2008), світських
та релігійних відзнак – медалі Терентія Мальцева (2003), орденів Миколи
Чудотворця (2000), Нестора Літописця (2006), Чудотворної Почаївської ікони
Божої Матері (2010).
За значний особистий внесок у сільськогосподарську науку С.С. Антонець
нагороджений медалями «За трудову доблесть» (1965), «За доблестный труд»
(1970), двома орденами Леніна (1971, 1991), Грамотою Президії Верховної Ради
УРСР (1978), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003), орденом
князя Ярослава Мудрого V ступеня (2005). Йому присвоєно почесні звання Героя
Соціалістичної Праці (1991), Героя України (1999), звання відмінника народної
освіти (1986), заслуженого працівника сільського господарства УРСР (1988). На
подвір’ї Полтавської державної аграрної академії С.С. Антонцю споруджено
бюст (2008).
Джерело: Гадзало Я. М., Вергунов В.А., Кириленко І. Г. С.С. Антонцю – 80. Вісник
аграрної науки. 2015. № 8. С. 76.

75 років від дня народження
МАНДИГРИ Миколи Станіславовича
Вчений у галузі інфекційної патології тварин, членкореспондент НААН, доктор ветеринарних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки.
Народився 23 серпня 1945 р. у с. ЧемерисиБарські Барського району Вінницької області.
Закінчив факультет ветеринарної медицини
Білоцерківського
національного
аграрного
університету (БНАУ).
Трудову діяльність розпочав у 1971 р. лікарем-гематологом племінного
господарства. Після навчання в аспірантурі пройшов шлях від асистента до
доцента кафедри епізоотології БНАУ. З 1987 р. обіймав посаду старшого
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наукового співробітника Інституту епізоотології НААН, потім завідувача
лабораторії епізоотології, а у 1989 р. призначений директором цього інституту.
У 2013 р. обраний академіком-секретарем Відділення ветеринарної медицини
НААН, яке очолює дотепер.
Основними напрямами наукової діяльності М.С. Мандигри є вивчення
епізоотичного та інфекційного процесів лейкозу великої рогатої худоби,
біобезпека та біозахист. Теоретично і експериментально обґрунтував та
застосував широкомасштабні протилейкозні заходи. З 1987 р. під керівництвом
Миколи Станіславовича функціонувало відділення Науково-виробничої системи
«Оріон» з боротьби із лейкозом великої рогатої худоби у Західному регіоні
України, якою було охоплено близько 2000 господарств у 8 областях. Діяльність
НВС «Оріон» забезпечила повне оздоровлення господарств 6 областей України
від лейкозу великої рогатої худоби, що стало передумовою повного
оздоровлення господарств України. За його ініціативи створено лабораторії з
вивчення хвороб коней, хутрових звірів, риб та ін. Дослідив вплив малих доз
радіонуклідів на імунний статус тварин та розвиток епізоотичного і інфекційного
процесів, а також їх подальший вплив на якість та безпеку тваринницької
продукції. М.С. Мандигрою вперше в Україні започатковано використання масспектрометрії для теоретичного обґрунтування багатокомпонентних лікувальнопрофілактичних засобів для ветеринарної медицини, в результаті чого створено
банк мас-спектрів понад 250 біологічно активних речовин.
Автор та співавтор 6 монографій, 5 брошур, 17 рекомендацій, 8 інструкцій
щодо боротьби із захворюваннями тварин, 30 авторських свідоцтв та близько 400
публікацій, серед яких значна частина присвячена проблемі лейкозу великої
рогатої худоби. Входить до складу науково-методичної ради Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
координаційної ради у галузі ветеринарної медицини країн СНД, Державної
фармакологічної комісії ветеринарної медицини, редколегії журналів
«Ветеринарна медицина», Agroindustrial complex of Ukraine і «Вісник аграрної
науки», бюлетенів Інституту біології тварин НААН та «Ветеринарна
біотехнологія». Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, «Знаком
Пошани» Міністерства аграрної політики України (2005). Лауреат Державної
премії України в галузі науки та техніки (2016) за розроблення та впровадження
комплексної системи широкомасштабних ветеринарно-зоотехнічних заходів
щодо профілактики та оздоровлення тваринництва України від лейкозу великої
рогатої худоби.
Джерело: Науковці України. Еліта держави. Мандигра Микола Станіславович.
Видавництво
Логос
Україна.
Електронний
ресурс.
URL:
http://logosukraine.com.ua/project/index.php?project=nued5&id=2101 (дата звернення 21.11.2019).
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65 років від дня народження
ВОЛКОГОНА Віталія Васильовича
Вчений в галузі сільськогосподарської
мікробіології, доктор сільськогосподарських наук,
професор, член-кореспондент НААН
Народився 24 серпня 1955 р. у с. Успенка
Буриньського району Сумської області у селянській
сім'ї.
З 1972 р. по 1977 р. навчався у Харківському
сільськогосподарському інституті ім. В.В. Докучаєва
(факультет ґрунтознавства та агрохімії). У 1977–
1979 рр. служив у Радянській армії.
Після демобілізації розпочав роботу в Українському науково-дослідному
інституті сільськогосподарської мікробіології Південного Відділення ВАСГНІЛ
(сьогодні – Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового
виробництва НААН). Пройшов шлях від старшого лаборанта до директора
Інституту (2003–2011 рр.; 2014–2018 рр.). Нині очолює відділ
сільськогосподарської
мікробіології
Інституту
сільськогосподарської
мікробіології та агропромислового виробництва НААН.
У 1981 р. без відриву від виробництва вступив до аспірантури Інституту
мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, а у 1987 р. захистив
кандидатську дисертацію на тему: «Асоціативна азотфіксація в кореневій зоні
представників сімейства злакових».
У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему «Особливості
формування азотфіксуючих асоціацій бактерій з травами та регулювання їх
активності» в Інституті землеробства УААН.
У 2002 р. В.В. Волкогону присвоєно вчене звання професора за
спеціальністю «Екологія»; у 2007 р. його обрано членом-кореспондентом НААН
за спеціальністю «Сільськогосподарська мікробіологія».
У 2017 р. вченому присвоєно Почесне звання «Заслужений діяч науки і
техніки України» (Указ Президента України №135/2017 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня науки»).
У 2018 р. удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки у
складі авторського колективу за роботу «Біологічно активні речовини
мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному
виробництві».
Наукові інтереси В.В. Волкогона пов'язані з дослідженнями у галузі
сільськогосподарської мікробіології. Він є засновником та очолює наукову
школу за напрямом «ґрунтова мікробіологія». Під його науковим керівництвом
захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
За ініціативи В.В. Волкогона в Україні розпочато дослідження за напрямом
«асоціативна азотфіксація», який згодом трансформувався в один із основних у
ґрунтовій мікробіології. За безпосередньої участі вченого розроблено шляхи
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активізації цього процесу в агроценозах. На основі проведених фундаментальних
досліджень розроблено мікробний препарат Діазобактерин. Діяльність
В.В. Волкогона значною мірою пов’язана з інструментальним напрямом
визначення активності процесів біологічної трансформації азоту в ґрунті. Він є
автором способів визначення активності процесів азотфіксації та денітрифікації
в ґрунтово-рослинних монолітах. Широко відомі його роботи з визначення
біологічної азотфіксації методом ізотопного розбавлення тощо.
Оригінальною розробкою В.В. Волкогона є з’ясування механізму
стимулювання активності асоціативної азотфіксації під впливом обробки рослин
фітогормонами та їх синтетичними аналогами. У 1999–2002 рр. В.В. Волкогоном
сформульовано нові принципи створення ефективних бактеріальних добрив, за
якими, крім бактеріального компоненту, діючим чинником впливу біопрепаратів
на продукційний процес сільськогосподарських культур є фізіологічно активні
речовини природного походження в оптимальних для рослин концентраціях. За
використання цих підходів розроблено комплексні біологічні препарати
землеудобрювальної дії Ризогумін, Мікрогумін і Біогран.
У цей же час розпочинає вивчення біологічної трансформації сполук азоту
і фосфору у ґрунтах агроценозів. Дослідження за даним напрямом покладено в
основу методологічного обґрунтування принципів визначення фізіологічно
доцільних
доз
мінерального
азоту
в
технологіях
вирощування
сільськогосподарських культур за критеріями активності процесів азотфіксації
та біологічної денітрифікації в кореневій зоні рослин.
Вчений плідно працює в напрямах оптимізації процесів біологічної
трансформації сполук біогенних елементів у ґрунтах та збільшення коефіцієнтів
використання культурними рослинами діючої речовини з добрив за впливу
антропогенних чинників, досліджує особливості функціонування азотфіксуючих
симбіозів і асоціацій.
В.В. Волкогон є керівником ПНД НААН «Сільськогосподарська
мікробіологія».
За його ініціативи при Інституті сільськогосподарської мікробіології та
агропромислового виробництва НААН створено спеціалізовану вчену раду із
захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «мікробіологія»
(сільськогосподарські науки), яку він очолює.
В.В. Волкогон є головним редактором міжвідомчого тематичного
наукового збірника «Сільськогосподарська мікробіологія», членом редакційної
колегії журналів «Вісник аграрної науки», «Мікробіологічний журнал»,
міжвідомчого наукового тематичного збірника «Землеробство».
Багаторічна науково-дослідна робота В.В. Волкогона викладена у 407
наукових та науково-методичних працях, серед яких 13 монографій (у тому числі
у співавторстві), 21 патент України.
Інформацію отримано з Інституту
агропромислового виробництва НААН.
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50 років від дня народження
МЕЛЬНИЧУКА Сергія Дмитровича
Вчений у галузі генетики, розведення, селекції і
відтворення сільськогосподарських тварин, доктор
біологічних наук, професор, академік НААН
Народився 25 серпня 1970 р. у м. Києві в сім'ї
службовців. У 1987–1992 рр. навчався на
біологічному факультеті Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка, здобув фах
біохімія. З 1992 по 1995 р. навчався в аспірантурі
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.
Кандидатську дисертацію на тему: «Гіперкапнія як фактор регуляції
обміну речовин у тварин в стані природного та штучного гіпобіозу» захистив за
спеціальністю 03.00.04 – біохімія у 1995 р. Працював молодшим науковим
співробітником відділу регуляції обміну речовин у вищезазначеному інституті.
З 1996 р. працював асистентом кафедри біохімії факультету ветеринарної
медицини Національного аграрного університету (нині – Національний
університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) України), старшим
викладачем (1998), доцентом (2001).У 1998 р. закінчив ветеринарний факультет
Національного аграрного університету за спеціальністю ветеринарна медицина
(як друга вища освіта). Також у 2000 р. проходив шестимісячне стажування в
США за спеціальністю Food Science (якість і безпека харчової продукції).У 2001–
2004 рр. працював на посаді декана новоствореного факультету якості і безпеки
продукції АПК НАУ. На даному факультеті, який і досі не має аналогів в Україні,
було вперше розроблено і згодом акредитовано в ДАК України нову
магістерську спеціальність для аграрних вузів – якість, стандартизація і
сертифікація для підготовки менеджерів з управління якістю.
У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
біологічних наук на тему: «Молекулярні механізми дії вуглекислоти на розвиток
та підтримання гіпобіотичного стану тварин» за спеціальністю 03.00.04 –
біохімія (у спеціалізованій раді Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН
України).У 2005 р. присвоєно звання професора кафедри біохімії, якості і
безпеки сільськогосподарської продукції НАУ (рішення Атестаційної колегії від
9 жовтня 2006 р., протокол № 4/06-П). У 2005 р. очолював комісію «Стандарти,
безпека та екологічно чисті продукти» при Кабінеті Міністрів України в рамках
Комплексної програми підтримки та розвитку Українського села «Добробут
через аграрний розвиток», був членом Науково-експертної ради з питань
реєстрації пестицидів та агрохімікатів Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України. У 2004–2009 рр. С.Д. Мельничук обіймав
посаду проректора з навчальних та науково-виробничих питань якості,
стандартизації та сертифікації продукції АПК НУБіП України та директора
Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК.У 2007 р. обрано
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членом-кореспондентом УААН Відділення аграрної економіки і продовольства,
у 2017 р. – академіком НААН.
Мельничук Сергій Дмитрович є одним із засновників наукової школи в
Україні з питань вивчення молекулярних механізмів розвитку і підтримання
стану природного і штучного гіпобіозу тварин в Україні. Ним та його колегами
вдосконалені існуючі та розроблені нові методи переведення деяких біологічних
об'єктів (тварини, риби, клітини) у стан штучного гіпобіозу, показані певні
молекулярно-біохімічні особливості впливу цього явища на ключові ланки
енергетичного і азотного метаболізму та на утворення вільних радикалів у
тканинах
Мельничуком С.Д. вперше запропоновано механізм анаеробної
взаємотрансформації енергії відновлених піридиннуклеотидів і АТР у клітинах
тварин за умов природного гіпобіозу. Під керівництвом С.Д. Мельничука
проводиться значна наукова робота з питань управління якістю і безпекою
продукції АПК:
розробка, експертиза та застосування генних, молекулярнобіологічних, аналітичних та інших сучасних методів діагностики здоров'я тварин
і рослин, а також визначення їх походження та генетична ідентифікація порід і
сортів;
виявлення в продукції АПК трансгенних матеріалів, а також
збудників вірусних, бактеріальних та мікологічних захворювань;
моніторинг забруднення екосистем ксенобіотиками;
проведення Державних випробувань засобів захисту рослин та
агрохімікатів з метою їх реєстрації в Україні;
активна участь у створенні бази даних щодо методик проведення
біологічних та токсикологічних досліджень;
гармонізації регулюючої та нормативної документації з питань
якості та безпеки продукції АПК;
забезпечення підготовки і перепідготовки кадрів у визначеній сфері.
Список його наукових праць налічує понад 130 робіт, у т.ч. одну
монографію, 9 підручників та 5 посібників. Він є автором і співавтором 12
патентів України на винаходи.
Джерело: Молекулярні механізми розвитку і підтримання стану природного і
штучного гіпобіозу тварин. Національний університет біоресурсів і природокористування
України. URL: https://nubip.edu.ua/node/7627 (дата звернення 25.11.2029 р.).
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ВЕРЕСЕНЬ
85 років від дня народження
ШЕВЧЕНКА Володимира Федоровича
Вчений – історик, доктор історичних наук,
професор, заслужений працівник
народної освіти України
Народився 6 вересня 1935 р.
Після закінчення в 1957 р. Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка
працював в громадських об‘єднаннях Київщини. В
1968 р. розпочав педагогічну і наукову діяльність – в
Київському національному університеті ім. Тараса
Шевченка, потім співробітничав в інших наукових
і навчальних закладах, з 1993 – в Національній академії внутрішніх справ
України професором кафедри історії держави і права, в 2013–2014 рр. – завідувач
відділу української історії Національного інституту українознавства та
всесвітньої історії МОН України. Неодноразово залучався до діяльності різних
спеціалізованих вчених рад в якості їх члена, опонента при захисті дисертацій.
З 2014 р. працює головним науковий співробітник сектору наукової
бібліографії та біографістики Інституту історії аграрної науки, освіти та 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).
Є автором, співавтором, відповідальним науковим редактором більше 1200
наукових та методичних праць в тому числі 20 монографій і навчальних
посібників. Основні напрями досліджень: історія України, її сільського
господарства, перебіг Української революції 1917–1921рр., процес українізації
1917 – поч.1930-х рр., українство в 2-ій світовій війні, історія держави і права
України, політичних партій, історія держави і права зарубіжних країн,
методологічні аспекти наукового пошуку.
Нагороджений трьома державними медалями, бронзовою медаллю ВДНГ
(1958), Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України(1985), Подякою
Прем‘єр-міністра України (2011), Почесним Знаком Міністерства освіти і науки
України «За наукові досягнення» (2005), Почесною Грамотою (1999) та
Почесними відзнаками МВС України «За розвиток науки, техніки і освіти» ІІ
(2005) і І ступенів (2010), Відзнакою Міністерства оборони України «За сприяння
Збройним Силам України» (2009) та ін.
Джерело: Шевченко Володимир Федорович. Національна наукова сільськогосподарська
бібліотека НААН. URL: http://dnsgb.com.ua/pro_bibl_shevchenko.html (дата звернення
25.11.2019 р.).
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50 років від дня народження
КОВАЛЕНКО Наталії Петрівни
Вчена – історик у галузі аграрної науки, освіти
та техніки, доктор історичних наук, старший
науковий співробітник
Народилася 12 вересня у м. Київ. Після
закінчення Київської середньої школи №132 навчалась
на економічному факультеті Українського державного
аграрного університету (нині – Національний
університет біоресурсів і природокористування
України), який закінчила у 1993 р. Розпочала свою
трудову діяльність на кафедрі економічної кібернетики
економічного факультету Національного аграрного
університету (нині – НУБіП України) (1987–1997).
Упродовж 1998–2001 рр. навчалась у аспірантурі Українського науководослідного інституту землеробства УААН (нині – ННЦ «Інститут землеробства
НААН»). У 2002 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Екологоекономічна оптимізація спеціалізованих сівозмін Лісостепу України» за
спеціальністю 03.00.16 – екологія. У 2005 р. – присвоєно вчене звання старшого
наукового співробітника за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Працювала
старшим науковим співробітником лабораторії сівозмін та відділу економіки
Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН» (1997–2011).
Упродовж 2012–2015 рр. навчалась у докторантурі Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України.
У 2015 р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук за темою: «Сівозміни у землеробстві України: еволюція
теорії, методології та практики другої половини ХІХ – початку ХХІ століть» за
спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. У 2015 р. присвоєно вчене
звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 07.00.07 – історія
науки й техніки. Працювала провідним науковим співробітником, завідувачем
сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки
ННСГБ НААН (2011–2017). З грудня 2017 р. – головний науковий співробітник
сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки
ННСГБ НААН.
З 2016 р. – член спеціалізованої вченої ради Д 26.373.01 у ННСГБ НААН
із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата
історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки; член
редакційних колегій: міжвідомчого тематичного збірника «Історія науки і
біографістика», наукового журналу «Вісник аграрної історії».
Наукову діяльність Н.П. Коваленко спрямовано на визначення науковоорганізаційних та концептуальних основ становлення та розвитку аграрної
дослідної справи в Україні. Виявлення у контексті світового розвитку аграрної
науки, освіти та техніки внеску науково-дослідних установ і вищих навчальних
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закладів, наукових шкіл та центрів і відомих українських вчених та практиківаграріїв у становлення і розвиток теоретико-методологічних та практичних
основ аграрного виробництва в Україні. Встановлено ефективність
впровадження раціональних агрофітоценозів на основі чергування культур з
різними біологічними властивостями та агротехнікою і врахуванням адаптивноландшафтних підходів для забезпечення диверсифікації аграрного виробництва
та зменшення ризикованості його ведення в умовах різких кліматичних змін і
непередбачуваності фінансово-економічної ситуації в Україні. Для забезпечення
потреб внутрішнього ринку та стабільного експорту вітчизняної
сільськогосподарської продукції, покращання її якості згідно з міжнародними
стандартами, а також запобігання деградаційним ґрунтовим процесам, визначено
доцільність запровадження прогресивних енергозберігаючих технологій на
основі оптимізації структури посівних площ, застосування екологічно безпечних
сівозмін з повною або частковою заміною агрохімікатів використанням
органічних добрив, побічної продукції, сидератів, післяжнивних і післяукісних
посівів, бобових культур тощо.
Автор та співавтор понад 260 наукових публікацій, серед яких
6 монографій, 3 брошури, 7 збірників документів і матеріалів, 3 методичні
рекомендації, 1 біобібліографічний покажчик та більше 240 наукових праць,
опублікованих у провідних українських і зарубіжних виданнях. Серед них
2 розділи у монографіях, виданих міжнародними видавництвами, що належать
до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for SocioEconomic and Natural Sciences of the Environment (SENSE) і прирівнюються до
статей, що включені до Web of Science Core Collection та/або Scopus:
«Peculiarities of scientific schools’ activity directions to improve agroecosystems in
Forest-Steppe of Ukraine (second half of the XIXth – beginning of the XXIst centuries)»
у колективній монографії «Relevant research of historical science: collective
monograph» (2019); «Ecologization of agricultural production: development of
introduction of innovative technologies in Ukraine at the beginning of the 21 st century»
у колективній монографії «Modern Problems of History of Science and Biographical
Study: collective monograph» (2019).
Наукові публікації присвячені встановленню особливостей напрямів
діяльності наукових шкіл з удосконалення агроекосистем у різних ґрунтовокліматичних умовах України, вирішенню проблемних аспектів для розширення
впровадження інноваційних технологій у напрямі екологізації аграрного
виробництва, застосування енергозберігаючих та ресурсозберігаючих
технологій для виробництва органічної продукції у країні. Приділено значну
увагу історії еволюції теорії, методології та практики, сучасному стану і
перспективам розвитку світової та вітчизняної аграрної науки, освіти та техніки.
Нагороджена Почесними грамотами дирекції і профспілкового комітету
ННЦ «Інститут землеробства НААН» (1997–2011), Грамотою Комітету з питань
аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України (2015), цінним
подарунком Верховної Ради України (2015), Грамотою Верховної Ради України
(2017).
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50 років від дня народження
ЗІНЧУКА Миколи Івановича
Вчений у галузі агроґрунтознавства, кандидат
сільськогосподарських наук, доцент
Народився 14 вересня 1970 р. в м. Луцьку
Волинської області.
У 1993 р. закінчив Чернівецький державний
університет імені Ю. Федьковича за спеціальністю
«Агрохімія
і
ґрунтознавство»,
кваліфікація
«Ґрунтознавець».
Трудову
діяльність
розпочав з 1988 р.
санітаром поліклінічного відділення Луцької центральної районної лікарні.
З липня 1993 р. до жовтня 1994 р. працював в Поліській філії Інституту
ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського на посадах інженера та
молодшого наукового співробітника лабораторії агроекології та моніторингу.
З жовтня 1994 р. до жовтня 1997 р. – аспірант Інституту ґрунтознавства і
агрохімії ім. О.Н. Соколовського У 1998 р. захистив дисертацію за темою:
«Науковий, виробничий та кризовий моніторинг ґрунтів у верхів’ях р. Прип’ять»
та отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі
спеціальності «Агроґрунтознавство і агрофізика».
З грудня 1997 р. до вересня 1999 р. – інженер І категорії, провідний інженер
радіологічного центру Подільської філії Інституту ґрунтознавства і агрохімії
ім. О.Н. Соколовського.
З жовтня 1999 р. до березня 2001 р. – доцент, завідувач кафедри «Екологія
людини» Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного
університету імені академіка Юрія Бугая.
М.І. Зінчук у Волинському обласному державному проектнотехнологічному центрі охорони родючості ґрунтів і якості продукції (Волинська
філія ДУ «Держґрунтохорона») почав працювати з березня 2001 р. на посаді
головного інженера-ґрунтознавця, а в червні 2001 р. Міністерством аграрної
політики України призначений директором центру.
У 2003 р. М.І. Зінчуку присвоєно вчене звання – доцент кафедри
екологічної безпеки життєдіяльності.
Микола Іванович на кожній з займаних посад виявляв високі професійні та
людські якості. Зарекомендував себе дисциплінованим, висококваліфікованим
спеціалістом, умілим організатором. У службовій діяльності виявляє
наполегливість, діловитість та принциповість.
М.І. Зінчук автор та співавтор 67 наукових публікацій, є науковим
керівником досліджень, які проводяться працівниками філії. Разом із
спеціалістами розробляє регіональні програми охорони родючості ґрунтів. Нині
працює над докторською дисертацією.
За період роботи на посаді директора Волинської філії ДУ
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«Держґрунтохорона» проявив себе, як кваліфікований спеціаліст з високим
рівнем знань сучасної методології та техніки. Брав участь в багатьох
міжрегіональних та міжнародних науково-практичних конференціях. З 2008 р.
був координатором Міжнародного проекту «Покращення навколишнього
природного середовища в басейні річки Західний Буг по програмі
Добросусідства Польща – Білорусь – Україна». З 2014 р. – експерт Проекту
«Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання
сільських територій Волинської області» Програми ЄС «Підтримка політики
регіонального розвитку України».
Інформацію отримано з ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».

80 років від дня народження
МАЗУРКЕВИЧА Анатолія Йосиповича
Вчений у галузі ветеринарної медицини, доктор
ветеринарних наук, професор,
член-кореспондент НААН,
заслужений діяч науки і техніки України
Народився 18 вересня 1940 р. у с. Травлин
Шепетівського району Хмельницької області.
Пройшов підготовку в аспірантурі (1968–1971)
при кафедрі фармакології і паразитології. Після
закінчення аспірантури (1971) успішно захистив
дисертацію з присвоєнням наукового ступеня
кандидата ветеринарних наук (1972), залишений для роботи в НАУ асистентом
(1971–1977), потім старший викладач (1977–1978), доцент (1978–1993), старший
науковий співробітник (1988–1991), доцент (1991–1993) кафедри фармакології і
патофізіології.
Дослідження, проведені ним в період з 1972 по 1993 рр., а також в
подальшому його учнями, спрямовані на вивчення змін в організмі жуйних, які
виникають під впливом продуктів трансформації сечовини та нітратів за
фізіологічних умов та в умовах гострої і хронічної інтоксикації організму.
Результатом цих досліджень став захист ним дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора ветеринарних наук за темою: «Пошкоджуючi фактори i
адаптацiйно-компенсаторнi реакції в органiзмi великої рогатої худоби при
експериментальному отруєннi нітратами i сечовиною». За результатами
експериментальних досліджень розроблені нові високоефективні препарати
(нітритопротектори) для профілактики нітратних отруєнь. Подальші
дослідження ролі окремих органів і тканин організму тварин висвітлені в
наукових працях вченого та учнів наукової школи А.Й. Мазуркевича.
Очолював кафедру фармакології і патофізіології (1993), а згодом –
новостворену кафедру нормальної і патологічної фізіології (1993–2005). Вчене
звання професора присвоєне у 1993 р. За сумісництвом працював на посаді
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заступника декана (1976–1984), декана факультету ветеринарної медицини
(1984–1988; 1994–2000).
З 2001 по 2008 рр. перебував на виборній посаді академіка-секретаря
відділення ветеринарної медицини УААН та за сумісництвом – професора
кафедри в НАУ (2005–2008).
З 2008 по 2010 рр. працював в НУБіП України директором науководослідного інституту здоров’я тварин, проректором НУБіП України з наукової
та інноваційної діяльності (2010–2011) та по сумісництву – професором кафедри
фізіології, патофізіології та імунології тварин. З 2011 р. і по цей час є професором
кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин, науковим керівником
проблемної наукової лабораторії фізіології та експериментальної патології
тварин.
Підготовив 6 докторів наук, із яких: Сорока Н.М. (2004) – завідувачка
кафедри в НУБіП України; Замазій М.Д. (2004) – завідувачка кафедри в
Сумському НАУ: Ніщеменко М.П. (2005) – завідувач кафедри в
Білоцерківському НАУ; Чумаченко В.В. (2007) – завідувач відділом в ДНДКІ
біотехнології штамів мікроорганізмів МінАП України; Карповський В.І. (2010)
– завідувач кафедри в НУБіП України; Трокоз В.О. – професор кафедри НУБіП
України (2013). Під керівництвом проф. Мазуркевича А.Й. пройшли підготовку
і успішно захистили кандидатські дисертації: Чмель А.Л. (1990), Данілов В.Б.
(1993), Сорока Н.М. (1994), Солонін П.К. (2000), Розстальний А.В. (2001),
Голопура С.І. (2002), Малюк М.О. (2003), Василик Н.С. (2004), Грищук А.В.
(2006), Журенко О.В. (2007).
Впродовж останніх років тематика наукових досліджень наукової школи
А.Й. Мазуркевича спрямована на вивчення властивостей стовбурових клітин
тварин залежно від видової їх приналежності, а також від умов отримання,
культивування, зберігання та застосування їх в клітинній терапії для відновлення
структури патологічно змінених тканин тваринного організму. З даної наукової
проблематики під керівництвом проф. Мазуркевича А.Й. успішно захистили
кандидатські дисертації Ковпак В.В. (2010), Харкевич Ю.О. (2012), Журба В.І.
(2013), Бобось О.Л. (2013), Золтан Н.І. (2014).
А.Й. Мазуркевич – автор та співавтор більше 330 друкованих праць, у тому
числі 17 підручників, навчальних посібників та монографій, Державного
стандарту вищої освіти з напряму «Ветеринарна медицина», ряду рекомендацій
науково-методичного та науково-практичного змісту. Має 19 патентів та
авторських свідоцтв, являється співавтором 3 нових лікарських препаратів,
зареєстрованих в Україні.
Джерело: Співробітники Кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин.
Національний університет біоресурсів і природокористування України. URL:
https://nubip.edu.ua/node/2795 (дата звернення 25.11.2019 р.)
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60 років від дня народження
КАМІНСЬКОГО Віктора Францевича
Вчений у галузі загального землеробства, доктор
сільськогосподарських наук, професор,
академік НААН, заслужений працівник сільського
господарства України
Народився 19 вересня 1960 р. у с. Жуківці
на
Вінниччині.
Вищу
освіту
здобув
на
агрономічному
факультеті
Уманського
сільськогосподарського
інституту
(нині
–
Уманський національний університет садівництва).
З 1983 р. трудова діяльність В.Ф. Камінського пов’язана з Інститутом
землеробства НААН, в якому він пройшов становлення від аспіранта, завідувача
відділу інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних та олійних культур
(1996–2011), заступника директора з наукової роботи (2000–2011) до директора
ННЦ «Інститут землеробства НААН» (з 2011 р.). За результатами діяльності
науковець опублікував понад 180 наукових праць, у тому числі 3 навчальних
посібники, має 9 патентів на винаходи. Керував підготовкою восьми кандидатів
і доктора наук, які успішно захистили дисертаційні роботи, присвячені
теоретичним і прикладним проблемам землеробства та рослинництва. Інститут
землеробства НААН під керівництвом Віктора Францевича – головна установа
науково-методичного центру «Землеробство» і регіональний центр наукового
забезпечення агропромислового комплексу Київщини, який нині є основою
Правобережно-Лісостепового інноваційного центру НААН України. До його
складу входять Черкаська та Панфильська дослідні станції, дослідні
господарства. Установа має понад тисячу завершених науково-технічних
розробок, у тому числі створено понад 170 високопродуктивних, стійких до
хвороб сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Щорічно виробникам
реалізується близько 4000 т елітного насіння зернових культур і трав. Інститут
розробляє державні науково-технічні програми, рекомендації та пропозиції для
формування державної політики в галузі землеробства з питань оптимізації
сільськогосподарського землекористування в Україні. Налагоджено плідну
співпрацю з науково-дослідними установами багатьох країн, зокрема Польщі,
Німеччини, США, Японії, Бельгії, Білорусі, Литви, Казахстану, Азербайджану,
Російської Федерації. За участі вчених інституту виконано міжнародні проекти:
із розроблення «Програма сприяння сталому розвитку в Україні» (ООН) та
«Кормові і пасовищні ресурси країн світу» (ФАО ООН).
Джерело: Камінський Віктор Францевич. Видавництво Логос Україна. Науковці
України
еліта
держави.
URL:
http://logosukraine.com.ua/project/index.php?project=nued3&id=1155 (дата звернення 25.11.2019 р.)
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ЖОВТЕНЬ
70 років від дня народження
КИТАЄВА Олега Ігоровича
Вчений-фізіолог, кандидат біологічних наук
Народився 4 жовтня 1950 р. в м. Києві в сім'ї
службовців. У 1972 р. закінчив радіофізичний
факультет Київського державного університету
ім. Т.Г.Шевченка. Працює в Інституті садівництва
з 1973 р.: спочатку інженером відділу фізіології та
зимостійкості, з 1979 р. – молодшим науковим
співробітником, з 1990 р. – старшим науковим
співробітником цього ж відділу. У 2004–2014 рр. –
завідувач лабораторії фізіології рослин, керівник
аналітичного центру інституту. З 2015 р. – провідний науковий співробітник.
У 1988 р. в Інституті фізіології та біохімії рослин НАН Молдови
(м. Кишінеу) захистив кандидатську дисертацію на тему «Флуоресцентные
микроспектральные исследования физиологических особенностей плодовых и
ягодных растений в связи с их зимостойкостью». Кандидат біологічних наук
(1988), старший науковий співробітник (1996).
Коло наукових інтересів: фізіологія плодових та декоративних рослин,
біофізика рослин, молекулярна спектроскопія, термографічний аналіз,
люмінесцентна мікроскопія та анатомія рослин, агрохімія та ґрунтознавство.
У 1974 р. розробив один з перших мікроспектрофлуориметрів в Україні
(нагороджений медаллю ВДНГ за його створення (1978 р.)). Використання
мікроспектральних визначень локалізації та накопичення природних
флуорохромів в тканинах різних органів плодових рослин дозволило визначити
взаємозв’язок індукції синтезу флавоноїдних сполук у тканинах гілок яблуні з
ростовими процесами. В коренях підщеп яблуні та інших культур визначена
наявність пропластид, які містять протохлорофіл з флуоресценцією в максимумі
633 нм, що пов’язало локалізацію пропластид з ініціацією ризогенезу. Дослідив
перетворення пропластид коренів у хлоропласти під дією світла. Виявив
збільшення інтенсивності речовин порфіринової природи в 5–10 разів у плодах
яблуні за умов порушення функціонування клітин (фізіологічного або іншої
природи). Визначив особливість функціонування хлоропластів паренхіми кори
плодових дерев та встановив взаємозв’язок їх активності з періодами
інтенсивного росту та спокою. За дослідженнями низькотемпературних спектрів
флуоресценції встановив дефіцитність хлоропластів кори за фотосистемою 1. На
основі визначень залежності індукції флуоресценції хлорофілу від інтенсивності
збуджуючого світла встановив межі адаптивних змін хлоропластів листків до
умов освітленості, а також до дії низьких та високих температур, посухи,
перезволоження. В подальшому на основі мікроспектральних досліджень
визначив особливості функціонування листкового апарату, активності
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перекисних процесів передусім у плодових, за різного рівня сумісності сортопідщепних комбінувань рослин, розробив спосіб її ранньої діагностики (патент
України №83752). Разом з співробітниками Інституту кібернетики НАН
розробив портативний польовий флуориметр «Флоратест» (Інструментальне
вивчення фотосинтетичного апарату за допомогою індукції флуоресценції
хлорофілу). Дослідження функціонального стану рослин з використанням
індукції флуоресценції хлорофілу дозволили розробити методи діагностики
ураження рослин вірусною та бактеріальною інфекцією в латентній формі,
вдосконалити інструментальне визначення водного режиму рослин, сили росту
рослин та продуктивності. Створив приладну базу та вдосконалив методику
диференційного термічного аналізу (ДТА) процесів льодоутворення в органах та
тканинах плодових рослин. Встановив особливості льодоутворення, що
зумовлені змінами стану води в тканинах плодових рослин і дозволяють
діагностувати зимове висушування. Його дослідження дозволили розширити
уявлення про роль окремих тканин в процесах, що визначають розвиток
морозостійкості рослин (аклімація) та її втрату (деаклімація). На основі
визначення процесів льодоутворення вдосконалено способи зберігання
швидкозаморожених плодів чорної смородини, суниці, капусти броколі.
В останні роки впровадив розроблені в ІС НААН інструментальні методи
дослідження (мікроспектральний аналіз, метод індукції флуоресценції
хлорофілу, диференційний термічний аналіз льодоутворення, електрометричний
аналіз) в науковий та учбовий процес в Ботанічному саду ім. В.В.Гришка,
Національному університеті ім. Т.Г.Шевченка, НУБіП. Дослідив вплив
урбанізованого середовища на рослини сніжноягідника, катальпи, сумаха
оленерогого, айланту, липи, що дозволило розробити методики визначення меж
їх екологоадаптивності. Є автором близько 200 наукових статей, співавтор 8
монографій та 12 патентів на винаходи. Нагороджений медаллю ВДНГ,
почесною медаллю Інституту садівництва НААН.
Інформацію отримано з Інституту садівництва НААН.

50 років від дня народження
ВЕСЕЛОВСЬКОЇ Наталії Ростиславівни
Вчена в галузі машинобудування,
доктор технічних наук, професор
Народилася 6 жовтня 1970 р. у м. Чернівці. Має дві
вищі освіти. У 1992 р. закінчила з відзнакою Вінницький
політехнічний інститут (нині Вінницький національний
технічний університет) за спеціальністю «Автоматика і
телемеханіка» та отримала кваліфікацію інженерелектрик. У 2007 р. закінчила Інститут післядипломної
освіти Вінницького аграрного університету
і
отримала кваліфікацію менеджер229

економіст. У 1998 р. закінчила повний курс навчання на Перших Київських
державних курсів іноземних мов і отримала кваліфікацію перекладача за фахом
польська мова. Загальний науково-педагогічний стаж роботи у вищих
навчальних закладах 25 рік.
Після закінчення ВПІ була прийнята на посаду інженера у навчальне,
науково-виробниче підприємство ДІАР при ВПІ, де зарекомендувала себе як
грамотний спеціаліст і отримала рекомендацію для вступу до аспірантури.
У червні 1999 р. успішно захистила кандидатську дисертацію у
спеціалізованій раді Тернопільського державного технічного університету імені
Івана Пулюя Міністерства освіти України на тему «Розробка математичних
моделей для обґрунтування алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні
(верстатного комплексу з ЧПК)» за спеціальністю 01.05.02 – математичне
моделювання та обчислювальні методи. У листопаді 1999 р. отримала диплом
кандидата наук та присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі
спеціальності математичне моделювання та обчислювальні методи. У 2002 р.
виграла Гранд молодих науковців польсько-американської фундації імені
Ліанела Кіркланда і у 2002–2003 рр. навчальному році проходила стажування у
Польщі в університеті імені Адама Міцкевича м. Познань, де отримала диплом і
захистила з відзнакою кваліфікаційну роботу.
У квітні 2011 р. успішно захищає докторську дисертацію у спеціалізованій
раді Національного технічного університету України «Київський політехнічний
університет» на тему «Наукові основи розширення функціональних
можливостей верстатних комплексів за результатами моніторингу роботи
обладнання» за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати
та інструменти. У листопаді 2011 р. отримала диплом доктора наук та
присуджено науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності процеси
механічної обробки, верстати та інструменти. З 1 вересня 2013 р. прийнята на
посаду професора кафедри машини та обладнання сільськогосподарського
виробництва за сумісництвом, а з 27 серпня 2014 р. призначена завідувачем
кафедри машини та обладнання сільськогосподарського виробництва,
професором факультету механізації сільського господарства, де працює по
теперішній час. 22 грудня 2014 р. отримала атестат професора по кафедрі машин
та обладнання сільськогосподарського виробництва. Як завідувач кафедри
активно займається розбудовою кафедри. За час науково-педагогічної діяльності
в університеті зарекомендувала себе кваліфікованим викладачем, здатним
проводити всі види занять на високому науково-методичному рівні. По роботі
характеризується позитивно, відповідально ставиться до всіх поставлених задач,
користується заслуженим авторитетом серед працівників університету, кафедри
і студентів. Неодноразово нагороджувалася почесними грамотами і відзнаками
ВПІ, ВДСГІ, ВДАУ, ВНАУ та Вінницької обласної державної адміністрації.
Постійно працює над підвищенням свого професійного та культурного рівня,
неодноразово ставала призером у змаганнях з бадмінтону, має почесні грамоти
та медалі.
Активно займається науковою роботою і досліджує проблеми моніторингу
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та діагностування технологічного обладнання та станом охорони праці на
підприємствах АПК. Плідно займається науковою роботою має понад 250
наукових праць: монографії (2), патенти на винаходи України (10), навчальні
посібники (7). Є засновником наукової школи, яка досліджує питання
використання засобів функціонального моделювання на основі єдиного
інтегрованого інформаційного середовища, удосконалення питань теорії синтезу
верстатних комплексів, зокрема інтегрованих, побудованих на основі
використання цільових гнучких виробничих модулів у складі гнучких
виробничих осередків багатокоординатного та багатоцільового технологічного
обладнання.
Н.Р. Веселовська член спеціалізованих вчених рад Вінницького
національного
аграрного
університету
та
Центральноукраїнського
національного технічного університету (м. Кропивницький), долучається до
експертного оцінювання дисертації, член експертної комісії МОН України щодо
проведення акредитації напряму підготовки «Машинобудування» за першим
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти, член Науковометодичної комісії з інженерії сектору вищої освіти Науково-методичної ради
МОН України, член Спілки інженерів-механіків НТУ України «КПІ імені Ігоря
Сікорського». Під керівництвом Н.Р. Веселовської працюють аспіранти в області
моніторингу та аналізу гнучких інтегрованих виробничих комплексів.
Результати роботи неодноразово одержували нагороди різних рівнів, серед яких
золота медаль на виставці «АГРО-2014» за вагомий внесок у розвиток аграрного
сектора України, бере участь у конференціях різних рівнів.
Інформацію отримано з Вінницького національного аграрного університету.

65 років від дня народження
ЧЕРНИЧЕНКА Ігоря Івановича
Вчений у галузі сільськогосподарських меліорацій,
картоплярства, кандидат сільськогосподарських
наук, старший науковий співробітник
Народився 19 жовтня 1955 р. у місті Елгава,
Латвія.
З 1973 по 1975 рр. – служба в Радянській Армії.
У 1975–1976 рр. – лаборант УКРНД Інститут
зрошуваного землеробства. У 1981 р. закінчив
Херсонський
сільськогосподарський
інститут
ім. О.Д. Цюрупи. 1981–1984 рр. – головний гідротехнік
Колгоспу імені Чкалова. 1984–1990 рр. – молодший науковий співробітник
УКРНД Інститут зрошуваного землеробства; 1990–1995 рр. – науковий
співробітник; 1995–2010 рр. – старший науковий співробітник; з 2010 і по
теперішній час провідний науковий співробітник Інституту зрошуваного
землеробства НААН (до 2011 р. Інституту землеробства південного регіону
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УААН).
У 1994 р. захистив кандидатську дисертаційну роботу за темою «Режим
зрошення озимої і твердої пшениці на півдні України» за спеціальністю
«меліорація і зрошуване землеробство» в Херсонському сільськогосподарському
інституті ім. О.Д. Цюрупи (м. Херсон).
За рішенням ВАК України від 30.06.2004 р. (протокол 25-09/7) одержав
атестат старшого наукового співробітника за спеціальністю рослинництво.
Він – провідний вчений в галузі сільськогосподарських меліорацій,
землеробства, рослинництва, картоплярства, насінництва.
Він є керівником завдання за ПНД НААН 45 «Зрошуване землеробство» та
відповідальним виконавцем завдання за ПНД НААН 17 «Картоплярство». Має
високий професійний рівень з питань розробки планів та методичних програм,
проведення досліджень і розробок, проведення аналізу та теоретичного
узагальнення наукових даних. Бере активну участь у господарській роботі
Інституту з вирощування насіннєвого матеріалу картоплі та його реалізації.
Проводить ряд досліджень з удосконалення технологій вирощування насіннєвої
та продовольчої картоплі з використанням методу двоврожайної культури.
Завершені результати досліджень активно апробує та проводить їх виробниче
впровадження.
Опублікував понад 100 наукових праць, з яких 15 методичних
рекомендацій, 15 патентів і 2 авторських свідоцтва.
Користується повагою та авторитетом у колективі.
За плідну працю та досягнення у вітчизняній науці був нагороджений
Почесною грамотою Херсонської обласної ради (2014), Грамотою Департаменту
агропромислового розвитку Херсонської ОДА (2013), Грамотою Херсонського
обласного управління водних ресурсів (2016), Грамотою Дніпровської районної
у м. Херсоні ради (2019) та іншими.
Інформацію отримано з Інституту зрошуваного землеробства НААН.

65 років від дня народження
МІЛЬЧЕНКА Юрія Васильовича
Вчений у галузі селекції та відтворення в
тваринництві, кандидат сільськогосподарських
наук, старший науковий співробітник
Народився 21 жовтня 1955 р. в с. Сарата
Саратського району Одеської області у сім’ї
військовослужбовця. Після закінчення школи,
навчався в Українській сільськогосподарській
академії, зооінженерний факультет якої закінчив у
1979 році. Трудовий шлях Юрія Васильовича з
1980 р. пов’язаний з Інститутом розведення і
генетики тварин НААН. Він пройшов шлях від старшого лаборанта, молодшого
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наукового співробітника, старшого наукового співробітника до вченого
секретаря інституту. На посаді вченого секретаря інституту працює з 1996 року.
Поряд із цим з 1998 р. Ю.В. Мільченко виконує обов’язки вченого секретаря
Cпеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 при Інституті розведення і генетики
тварин імені М.В. Зубця НААН.
У 1991 р. Ю.В. Мільченко захистив дисертаційну роботу «Оценка
воспроизводительных качеств быков-производителей с использованием ЭВМ»
на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. У 1994 р.
йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за
спеціальністю розведення, селекція і відтворення сільськогосподарських тварин.
Ю.В. Мільченко займався питаннями створення АСУ селекційним
процесом у скотарстві. Основним напрямком його наукових досліджень є
вивчення питань та розроблення методів удосконалення оцінки відтворювальної
здатності бугаїв-плідників та маточного поголів’я великої рогатої худоби. Він
розробив та запропонував для використання індекс оцінки спермопродукції
бугая-плідника та селекційний індекс для оцінки i відбору бугаїв за відтворною
здатністю. Юрій Васильович є автором близько 80 наукових праць.
Інформацію отримано з Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця
НААН.

ЛИСТОПАД
70 років від дня народження
ПОЛІЩУКА Івана Семеновича
Вчений у галузі рослинництва
та сучасних агротехнологій,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Народився 1 листопада 1950 р. у с. Глезно,
Любарського району, Житомирської області в
сім’ї селян. Вся трудова та наукова діяльність
пов’язана із сільським господарством з технології
вирощування сільськогосподарських культур.
Навчався у Глезнинській восьмирічній
школі.
Середню освіту здобув у 1967 р. в Ново-Любарській середній школі
Любарського району Житомирської області.
Фахову освіту вченого агронома здобув у Житомирському
сільськогосподарському інституті в 1972 р. За направленням Вченої ради
інституту був рекомендований до вступу в аспірантуру, де навчався у Науководослідному інституті землеробства ПВ ВАСХНІЛ до 1975 року.
Трудову, наукову діяльність розпочав зі старшого лаборанта, молодшого
наукового співробітника та директора Чорторийського дослідного поля НДІ
Землеробства ПВ ВАСХНІЛ з 1968 р. у Любарському районі Житомирської
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області.
В процесі реорганізації науково-дослідних установ Житомирщини у
1977 р. був створений науково дослідний інститут Нечорноземної зони України
з місцем розташування у с. Грозине Коростенського району Житомирської
області. Чорторийське дослідне поле увійшло в структуру створеного НДІ
Нечорноземної зони України де був призначений на посаду завідувача
лабораторії бобових культур, а пізніше обраний завідувачем відділу кукурудзи
та цукрових буряків. В даному інституті пропрацював до квітня 1987 року. За
період науково-дослідницької роботи в інституті був членом Вченої ради та мав
заохочувальні нагороди за плідну роботу та впровадження розробок у
виробництво.
З квітня 1987 р. згідно переведення розпочав педагогічну діяльність на
посаді асистента, старшого викладача, доцента Вінницького філіалу УСГА.
Завідувач кафедри рослинництва та технологій з 2006 року. На даний час
завідувач кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур
Вінницького національного аграрного університету.
З грудня 1986 р. по січень 1998 р. директор Вінницької обласної державної
сільськогосподарської дослідної станції, генеральний директор НВО «Еліта»
(с. Агрономічне Вінницького р-ну Вінницької обл.).
Кандидатську дисертацію захистив 22 квітня 1981 р. на тему:
«Продуктивність ланок сівозмін з поукісними і пожнивними посівами в умовах
Правобережного
Лісостепу
УРСР»
при
Кам’янець-Подільському
сільськогосподарському інституті.
Основою наукової і педагогічної діяльності є розроблення елементів та
удосконалення технології вирощування сільськогосподарських культур в зоні
Лісостепу України. За період наукової та педагогічної діяльності опубліковано
більше 150 наукових праць, 6 посібників з грифом МОН та рішенням Вченої ради
ВНАУ.
Є
співавтором
3
підручників:
«Біологія
та
екологія
сільськогосподарських рослин» (2013), «Системи сучасних інтенсивних
технологій у рослинництві» (2015), «Новітні агротехнології в рослинництві»
(2017). Дані підручники використовуються для підготовки студентів III-IV рівнів
акредитації, магістрів, а також аспірантами, викладачами та фахівцями
сільськогосподарського виробництва. Основні наукові розробки впроваджені і
використовуються в технологіях вирощування картоплі, цукрових буряків, сої та
зернових культур.
За період роботи в університеті мав заохочувальні нагороди адміністрації
університету, обласних організацій та нагороджений «Знаком Пошани»
Міністерства сільського господарства та продовольства України.
Інформацію отримано з Вінницького національного аграрного університету.
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60 років від дня народження
ГАВРИЛЮК Людмили Леонідівни
Вчена у галузі аналітичної хімії пестицидів,
екотоксикології, захисту рослин та маркетингу
інновацій, кандидат сільськогосподарських наук
Народилася 1 листопада 1960 р. в Києві. По
закінченні в 1978 р. середньої школи всю свою трудову
діяльність пов’язала з Інститутом захисту рослин
НААН. До 2001 р. працювала в лабораторії аналітичної
хімії пестицидів: лаборант, 1982–1986 рр. – старший
лаборант, інженер, 1986–2001 рр. – молодший науковий,
науковий та старший науковий співробітник.
У 1985 р. закінчила факультет захисту рослин Української
сільськогосподарської академії. З 2001 р. й донині – вчений секретар Інституту,
а з 2003 по 2012 рр. – також завідувач відділу наукових досліджень з питань
інтелектуальної власності та маркетингу інновацій.
В 1999 р. захистила дисертацію на тему «Моніторинг пестицидів в
агроценозі цукрового буряка» (м. Київ, Національний аграрний університет) і
отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за
спеціальностю 03.00.16 – екологія.
Коло наукових інтересів Л.Л. Гаврилюк: хімічний захист рослин, поведінка
пестицидів в об’єктах агроценозів, екологічно безпечне застосування хімічних
засобів захисту, управління інтелектуальною власністю, просування наукової
продукції із захисту рослин на наукоємний ринок. Нею проведено дослідження з
обґрунтування раціонального застосування пестицидів для захисту буряків
цукрових у зоні Лісостепу, здійснено систематичний аналіз післядії застосування
комплексу пестицидів при вирощуванні цієї культури, оцінено ступінь
екологічної небезпеки хімічних засобів та обґрунтовано безпечне їх
застосування для захисту буряку цукрового. Розроблено методику та
інструментарій маркетингових досліджень, концептуальні складові управління
інтелектуальною власністю.
Л.Л. Гаврилюк виконує велику громадську роботу: завідувач аспірантури,
секретар Вченої ради, член методичної комісії Інституту захисту рослин НААН
та координаційної ради Науково-методичного центру з виконання програми
наукових досліджень «Захист рослин». Своєю діяльністю сприяє підготовці й
подальшому росту наукових кадрів, успішному виконанню дослідницької
роботи інститутом і Центром у цілому.
Автор близько 70 наукових праць, зокрема 16 методичних вказівок та
рекомендацій, 4 деклараційних патентів на винаходи.
Інформацію отримано з Інституту захисту рослин НААН.
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65 років від дня народження
ЗАВГОРОДНЬОГО Андрія Івановича
Вчений у галузі ветеринарної медицини, доктор
ветеринарних наук, професор,
член-кореспондент НААН
Народився 3 листопада 1955 р. у с. Кропивна
Золотоніського району Черкаської області.У 1978 р.
закінчив ветеринарний факультет Харківського
зооветеринарного інституту за фахом ветеринарний
лікар.
Трудову
діяльність
розпочав
у
племптахорадгоспі-репродукторі
«Горківський»
Богодухівського району Харківської області на посаді старшого ветеринарного
лікаря. З початку 1980 р. працював старшим ветеринарним лікарем у лабораторії
вивчення туберкульозу Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини УААН, з 1986 р. – молодшим науковим співробітником, з 1987 по
1999 р. – старшим науковим співробітником, а протягом 1994–2002 рр. –
завідувачем лабораторії вивчення туберкульозу. – 2008 рр. – заступник
директора з наукової роботи, впровадження наукових розробок і маркетингу
ІЕКВМ, у 2009 р. – завідувач відділу вивчення туберкульозу ННЦ «ІЕКВМ».У
1987 р. в Білоруському науково-дослідному інституті експериментальної
ветеринарії ім. С.В. Вишеліського (м. Мінськ) захистив кандидатську дисертацію
на тему: «Атипові мікобактерії у великої рогатої худоби в зоні Лісостепу і Степу
Української РСР», а в 1997 р. в Інституті експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини УААН (м. Харків) захистив докторську дисертацію на
тему: «Види мікобактерій, розповсюджені в господарствах України та їх
епізоотологічне значення».
У квітні 1997 р. присуджено науковий ступінь доктора ветеринарних наук,
а у лютому 2006 р. присвоєне вчене звання професора за спеціальністю 16.00.03
– ветеринарна мікробіологія та вірусологія. Обрано у 2007 р. членомкореспондентом УААН зі спеціальності ветеринарна медицина.
Наукова діяльність А.І. Завгороднього розпочалась з розробки методів
діагностики туберкульозу сільськогосподарських тварин, удосконалення
існуючих та розробки нових методів ідентифікації культур мікобактерій, сухих
живильних середовищ для культивування та прискореного виділення збудників
туберкульозу із патологічного матеріалу, режиму пастеризації молока, виділення
протеїногенних туберкуліногенних штамів мікобактерій. Крім цього
А.І. Завгородній розробив синтетичні живильні середовища для культивування
протеїногенних штамів мікобактерій, удосконалив технологію виготовлення
туберкуліну очищеного (ППД) для ссавців, птиці у стандартному розчині та
сухого очищеного алергену із атипових мікобактерій (ААМ), які впроваджено у
біологічній промисловості і лабораторіях ветеринарної медицини для
діагностики та оздоровлення господарств від туберкульозу, а також
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диференціації специфічних від параалергічних реакцій на туберкулін у великої
рогатої худоби. Крім того, обґрунтовано та застосовано на практиці систему
заходів профілактики й оздоровлення тваринництва України від туберкульозу,
впровадження якої дало змогу за останні 15 років оздоровити поголів'я великої
рогатої худоби від цієї інфекції у 20 областях країни.
Наукові розробки використано в інструктивних документах, які
затверджені Державним комітетом ветеринарної медицини України та
застосовуються практичними лікарями. За період з 1980 по 2010 р. опубліковано
195 наукових праць, у тому числі 1 монографію, 10 методичних рекомендацій.
Має 2 авторських свідоцтва та 32 патенти України. Під керівництвом вченого
захищено 6 кандидатських дисертацій.
А.І. Завгороднього нагороджено грамотами Національної академії
аграрних наук України, Державного комітету ветеринарної медицини України,
ННЦ «ІЕКВМ», знаком Пошани Міністерства аграрної політики України.
Присвоєно звання заслуженого працівника ветеринарної медицини України.
Джерело: Завгородній Андрій Іванович. Національна академія аграрних наук України.
URL: http://en.naas.gov.ua/academi/2/220/ (дата звернення 05.12.2029 р.).

70 років від дня народження
БАЗАЛІЙ Галини Григорівни
Вчена у галузі селекції, кандидат
сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Народилась 10 листопада 1950 р. у с. Мальчинки,
Чаплинського району Херсонської області.
У 1976 р. закінчила Сільськогосподарський
інститут ім. О.Д. Цюрупи за спеціальністю
«Агрономія».
1972–1976 рр. – агроном-інструктор Херсонської
зональної агрохімічної лабораторії; 1976–1989 рр. – молодший науковий
співробітник лабораторії селекції і генетики УКРНД Інститут зрошуваного
землеробства, 1989–1990 рр. – науковий співробітник; 1990–2017 рр. – старший
науковий співробітник; з 2017 р. і по теперішній час провідний науковий
співробітник відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН (до
2011 р. Інституту землеробства південного регіону УААН).
В 1988 р. захистила кандидатську дисертаційну роботу за темою
«Особливості сортотипів озимої пшениці та їх використання в селекції нових
інтенсивних сортів для зрошуваних умов півдня УССР» за спеціальністю
«селекція і насінництво» в Українському науково-дослідному інституті
рослинництва, селекції і генетики ім. В.Я. Юр’єва. (м. Харків).
У 1990 р. їй було присвоєне вчене звання старший науковий співробітник.
У науковій роботі багато уваги приділяє вивченню проблем імунітету
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стійкості до хвороб селекційного матеріалу пшениці озимої м’якої та твердої,
виділенню джерел та донорів стійкості. Вона є одним з авторів 16
високоврожайних сортів пшениці озимої м’якої та твердої, серед яких є
адаптовані як для посушливих умов півдня України – для зрошуваних і
неполивних земель, так і з універсальним типом використання – районованих для
всіх зон України. Упродовж майже сорок років веде активну наполегливу роботу
по створенню нових сортів. Бере активну участь у впровадженні створених
сортів пшениці озимої у виробництво через первинне та елітне виробництво.
Вона є членом вченої ради та методичної комісії ІЗЗ НААН, є членом
Спеціалізованої вченої ради ІЗЗ НААН із захисту кандидатських дисертацій за
спеціальністю «селекція і насінництво». Надає допомогу аспірантам і науковим
співробітникам у проведенні досліджень, підготовці наукових публікацій та
дисертаційних робіт. Користується повагою та авторитетом у колективі.
Опубліковано понад 100 наукових праць, з них 4 патенти та 16 авторських
свідоцтв.
За багаторічну плідну працю та вагомий вклад у розвиток селекції була
відзначена Подякою Міністерства аграрної політики та продовольства України
(2014), Подякою НААН (2016), нагороджена Почесною грамотою Департаменту
агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації
(2012 р., 2018 р.), багато разів отримувала подяки від дирекції Інституту.
Інформацію отримано з Інституту зрошуваного землеробства НААН.

90 років від дня народження
ДОВГАНЯ Нікона Ярославовича
Вчений у галузі ветеринарії, кандидат біологічних
наук, старший науковий співробітник
Народився 11 листопада 1930 р. у с. Гнилички
Новосільського (тепер Підволочиського) району
Тернопільської області.
У 1955 р. закінчив ветеринарний факультет
Львівського зооветеринарного інституту. З 1955 до
1959 рр. працював головним ветеринарним лікарем
Вишневецького району Тернопільської області.
З 1959 до 1961 рр. навчався в аспірантурі при НДІ землеробства і
тваринництва західних районів УРСР та Українському НДІ фізіології і біохімії
сільськогосподарських тварин.
З 1961 до 1965 рр. – старший науковий співробітник лабораторії вікової
фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин.
З 1965 до 1997 рр. – завідувач лабораторії ферментів Українського НДІ
фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин.
З 1998 до 2000 рр. – старший науковий співробітник відділу координації і
організації наукових робіт Інституту землеробства і біології тварин.
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Очолюючи лабораторію ферментів, Н.Я. Довгань зробив значний внесок у
з’ясування фізіолого-біохімічних аспектів дії екзогенних ферментних препаратів
в організмі великої рогатої худоби і птиці.
Науково-дослідна робота здійснювалась у двох напрямах: перший –
з’ясування молекулярних механізмів засвоєння білків; другий — вивчення
механізмів стимулювального впливу глікозит-гідролаз і протеїназ мікробного
походження на процеси травлення, ефективність їх застосування залежно від
виду і віку тварин, складу раціону, субстратної специфічності дії та дози
ферменту. Показано, що дія ферментних препаратів за згодовування їх тваринам
полягає у посиленні перетравлення білкових і вуглеводних компонентів корму.
Внаслідок цього покращується енергетичне та амінокислотне живлення
організму, що сприяє підвищенню інтенсивності росту тварин.
У дослідах на птиці з міченими амінокислотами встановлено, що за
згодовування тваринам ферментних препаратів інтенсифікуються процеси
біосинтезу білків і ретенція азоту.
Лабораторія ферментів Українського НДІ фізіології і біохімії
сільськогосподарських тварин виконувала комплексні дослідження з Інститутом
мікробіології і вірусології ім. академіка Д.К. Заболотного та Інститутом біохімії
АН УРСР ім. О.О. Палладіна.
Н.Я. Довгань опублікував 129 наукових праць: 6 практичних та
методичних рекомендацій, 2 настанови із застосування препаратів, довідник
«Кормові та біологічно активні добавки для сільськогосподарських тварин»,
патент України № 20839 «Кормова добавка для сільськогосподарських тварин
Віалін» (07.10.1997).
Обирався членом вченої та спеціалізованої вченої ради, головою профкому
інституту, очолював в Інституті товариство «Знання».
Під керівництвом Н.Я. Довганя захищено 3 кандидатські дисертації:
І.І. Філіц «Дослідження показників азотового і вуглеводного обміну в
рідині рубця і в крові телят при згодовувані ферментних препаратів» (1975,
Львів, Львівський зооветеринарний інститут); А.А. Брантюк «Вплив
згодовування ферментних препаратів на показники білкового обміну в організмі
курчат-бройлерів ї їх продуктивність» (1983, Львів, Український науководослідний інститут фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин);
П.П. Калинюк «Вплив згодовування ферментних препаратів на показники
білкового обміну в організмі гусенят-бройлерів і їх продуктивність» (1989, Львів,
Український
науково-дослідний
інститут
фізіології
і
біохімії
сільськогосподарських тварин).
Інформацію отримано з Інституту біології тварин НААН.
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55 років від дня народження
БАНДУРИ Валентини Миколаївни
Вчена в галузі харчових технологій та інженерії,
кандидат технічних наук, професор
Народилася 12 листопада 1965 р. в с. Розсохуватка
Черкаської області Катеринопільського району. Освіта
вища. У 1988 р. закінчила Вінницький політехнічний
інститут (нині Вінницький національний технічний
університет) за спеціальність «Машинобудування» та
отримала
кваліфікацію
інженера
викладача
машинобудівних дисциплін.
Загальний науково-педагогічний стаж роботи у вищих навчальних
закладах 30 років.
Після закінчення ВПІ була прийнята на посаду асистента кафедри вищої
математики та фізики Вінницького філіалу Української сільськогосподарської
ордена Трудового червоного прапора академії.
У 2000 р. успішно захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій
вченій раді Одеської національної академії харчових технологій Міністерства
освіти і науки України на тему «Наукове обґрунтування процесу подрібнення
м’яса птиці» за спеціальністю 05.18.12 – процеси та апарати харчових
виробництв.
В 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації та
комплексної механізації технологічних процесів, з вересня 2010 р. переведена на
посаду доцента кафедри процесів та обладнання переробних і харчових
виробництв ім. проф. П.С. Берника, з жовтня 2010 р. переведена на посаду
заступника проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи. З квітня
2012 р. переведена на посаду заступника директора інституту організації та
моніторингу якості навчального процесу, з серпня 2013 р. директор інституту
організації та моніторингу якості освіти університету, а з вересня 2014 р.
укладено контракт на посаду декана факультету механізації сільського
господарства. Як декан факультету В.М. Бандура займається розбудовую
факультету. Створюються нові лабораторії, покращується матеріально-технічна
база. З лютого 2019 р. переведена на посаду в.о. завідувача новоствореної
кафедри «Агроінженерії та технічного сервісу».
В.М. Бандура – активно займається науковою роботою. Наукова тематика
дослідження енергоефективності процесів сушіння та екстрагування олійної
сировини в електромагнітному полі. Під науковим керівництвом успішно
захищені дисертаційні роботи двох аспірантів та двох пошукачів наукових
ступенів кандидата технічних наук.
Опублікувала 4 навчальних посібники з грифом МАП та МОН України, та
232 праці наукового та навчально-методичного характеру. За останні 10 років
роботи на посаді опубліковано 164 публікації, у тому числі отримано 9 патентів
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на корисну модель, 2 патенти на винаходи, 41 наукова праця, опублікована у
вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них 15 публікації
у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.
У 2017 р. отримала вчене звання професора кафедри процесів та
обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника.
За період роботи проявила себе активною, ініціативною, відповідальною,
комунікабельною та старанною особистістю. Метою фахової діяльності є
формування внутрішньої мотивації студентів щодо вивчення технічних
дисциплін та удосконалення навичок самоосвіти. Як викладач, В.М. Бандура
постійно працює над вдосконаленням власних професійних здібностей, оскільки
у своїй педагогічній практиці ефективно поєднує особистісно-зорієнтований
підхід з різноплановими інтерактивними методами навчання.
Вдало поєднує у професійній діяльності здобутий досвід з формування та
удосконалення навчальних програм з технічних дисциплін. Є членом Науковометодичної комісії з «Агроінженерії» сектору вищої освіти Науково-методичної
ради МОН України з розробки галузевих стандартів освіти.
Успішно пройшла наукове стажування у Університеті суспільних наук
м. Лодзь (Польща) організатором якого стала Фундація Fundacja Central European
Academy Studies and Certifications (CEASC), була членом спеціалізованої Вченої
ради К.05.584.02 із захисту кандидатських дисертацій, що функціонувала у
Вінницькому національному аграрному університеті.
Інформацію отримано з Вінницького національного аграрного університету.

50 років від дня народження
ПРІСС Олесі Петрівни
Вчена у галузі переробки сільськогосподарської
продукції, доктор технічних наук, професор
Народилася 14 листопада 1970 р. на Львівщині
в селянській родині. Закінчила Запорізький
машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря (нині
Національний університет «Запорізька політехніка»)
за спеціальністю металорізальні верстати та
інструменти (1993).
Трудову діяльність почала з травня 1995 р. у
Таврійській державній агротехнічній академії на
кафедрі механізації переробки сільськогосподарської продукції на посаді
старшого лаборанта.
У 1998 р. вступила до аспірантури Інституту винограду і вина «Магарач».
У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування
використання нових комплексних антиоксидантних препаратів для тривалого
зберігання яблук» за спеціальністю 05.18.03 – первинна обробка і зберігання
продукції рослинництва.
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З 2000 р. працювала на кафедрі механізації переробки
сільськогосподарської продукції асистентом, старшим викладачем, доцентом. З
вересня 2003 р. – доцент кафедри технології переробки та зберігання продукції
сільського господарства. З грудня 2012 р. навчалася у докторантурі.
У 2014 р. отримала другу вищу освіту у Харківському державному
університеті харчування та торгівлі за спеціальністю «Технологія харчування» і
здобула кваліфікацію «Інженер-технолог».
У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
технічних наук за темою «Наукові основи зберігання плодових овочів з
використанням обробки біологічно активними речовинами». З липня 2017 р.
призначена завідувачем кафедри технології переробки та зберігання продукції
сільського господарства (нині кафедра харчових технологій та готельноресторанної справи).
Галузь наукових інтересів: нові технології зберігання плодоовочевої
продукції, використання фітонутрієнтів для збагачення харчових раціонів. Під
керівництвом О.П. Прісс захищені дві кандидатські дисертації. Олеся Петрівна с
має два патенти України, 10 патентів на корисну модель, є автором трьох
навчальних посібників, понад 100 наукових публікацій, значна кількість яких
проіндексована в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science Core
Collection.
Інформацію отримано з Таврійського державного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного.

45 років від дня народження
ЯЦУКА Ігоря Петровича
Вчений у галузі землевпорядкування, доктор
сільськогосподарських наук, кандидат наук з
державного управління

Народився 29 листопада 1975 р. в с. Тоболи
Камінь-Каширського району Волинської області.
У 1997 р. закінчив Національний аграрний
університет за спеціальністю «Землевпорядкування»,
кваліфікація – інженер-землевпорядник; 2006 р. –
Національну академію державного управління при
Президентові України за спеціальністю «Державне
управління», кваліфікація – магістр державного управління; у 2013 р. –
Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство»,
кваліфікація – юрист.
І.П. Яцуку у 2013 р. присуджено науковий ступінь кандидата наук з
державного управління із спеціальності «Механізми державного управління». У
2018 р. присвоєно вчене звання старшого дослідника зі спеціальності 101
«Екологія», і того ж року захистив дисертацію за спеціальністю «Екологія» та
здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук.
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Трудову діяльність розпочав у 1996 р. техніком, потім працював
спеціалістом, згодом і на керівних посадах в органах земельних ресурсів,
радником голови Макарівської районної ради, а з 2004 р. – керуючим справами
Макарівської районної ради. В 2006 р. був заступником Голови Державного
комітету України по земельних ресурсах, а після реорганізації комітету в
Державне агентство земельних ресурсів України постановою Кабінету Міністрів
України від 28 березня 2007 р. № 586 І.П. Яцука призначено на посаду Голови
Держземагентства. Впродовж 2008–2011 рр. обіймав посаду заступника
Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а потім працював
радником Міністра аграрної політики та продовольства України.
З липня 2012 р. – директор державної установи «Державний науковотехнологічний центр охорони родючості ґрунтів», після реорганізації якої у січні
2013 р. – Генеральний директор державної установи «Інститут охорони ґрунтів
України».
Завдяки лідерським здібностям Ігоря Петровича реорганізацію державної
установи та підпорядкованих їй філій проведено послідовно, на високому
організаційному рівні, без зволікання. Самостійність у виборі методів вирішення
управлінських завдань, працездатність та врівноваженість сприяють
своєчасному виконанню як доручень Міністерства аграрної політики та
продовольства України, до сфери управління якого належить ДУ
«Держґрунтохорона», так і виробничо-наукових завдань, визначених планами
роботи установи.
Ігор Петрович на займаних керівних посадах зробив значний внесок у
розвиток аграрної галузі, особливо сфери охорони ґрунтів і їх родючості,
раціонального
використання
та
екологічної
безпеки
земель
сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, визначення якості
продукції, сировини, агрохімікатів.
За вагомий особистий внесок у розвиток агропромислової сфери Ігорю
Петровичу присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сільського
господарства України».
І.П. Яцук високоерудований, уміє стратегічно мислити, ставити реальні
зрозумілі задачі перед трудовим колективом, об’єктивно вимагати їхнього
виконання.
В установі сформовано командний метод роботи і Ігор Петрович
безсумнівно, є організатором і лідером колективу науковців. Свідченням цього є
презентація з 2013 р. державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» на
щорічній Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО» на високому рівні,
оскільки заінтересованість керівників інших державних установ та
сільськогосподарських підприємств у співпраці значно збільшилася, що сприяє
іміджу установи.
Завдяки науковій діяльності Ігоря Петровича, його креативному
менеджменту ДУ «Держґрунтохорона» знана і серед країн ЄС – установа є
учасником міжнародних програм як з окремими країнами ЄС, так і під егідою
ООН. ДУ «Держґрунтохорона» з квітня 2016 р. зареєстровано в онлайн-базі
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даних PADOR, яка використовується Європейською комісією для оцінки
операційних та фінансових можливостей установ і також перевірці можливості
участі установи у тому чи іншому конкурсі проектних пропозицій.
Під керівництвом І.П. Яцука та за його участю підготовлено проект Закону
України «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості», проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Нормативних показників виносу
поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур», проект наказу
Мінагрополітики «Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта
поля, земельної ділянки».
І.П. Яцук користується заслуженою повагою та авторитетом серед
керівників підприємств та компаній агропромислового комплексу як керівник,
здатний в сучасних економічних умовах організувати наукову та господарську
діяльність заради розвитку сфери охорони ґрунтів і їх родючості.
Інформацію отримано з ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».

55 років від дня народження
ЛЕВЧУКА Костянтина Івановича
Вчений в галузі гуманітарних наук,
доктор історичних наук, професор
Народився 30 листопада 1965 р. народження, в
с. Лука-Мелешківська Вінницького району. Має вищу
освіту. У 1988 р. закінчив Вінницький державний
педагогічний
університет
ім.
Михайла
Коцюбинського за спеціальністю «Вчитель історії та
суспільствознавства». Науково-педагогічний стаж –
31 рік.
Після закінчення ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського працював вчителем
в Уланівській середній загальноосвітній школі Хмельникського району
Вінницької області.
З 1989 р. був прийнятий на посаду асистента кафедри історії КПРС
Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії. Працював на
посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора. Нині завідувач
кафедри історії України та філософії, професор.
У квітні 1993 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук у Київському національному університеті ім. Тараса
Шевченка на тему: «Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової
економіки (історико-політичний аспект)» за спеціальністю 07.00.01. – історія
суспільних рухів і політичних партій.
Доктор історичних наук, професор. У вересні 2010 р. захистив дисертацію
на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук у Київському
національному університеті ім. Тараса Шевченка. Тема дисертаційного
дослідження: «Створення та діяльність громадських організацій в умовах
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трансформацій українського суспільства (1985–1996 рр.)» (спеціальність
07.00.01 – історія України). У листопаді 2012 р. отримав вчене звання професора
кафедри історії України та філософії.
Коло наукових інтересів: створення та діяльність громадських організацій
України (друга половина 80-х – 90-ї роки ХХ ст.), історія розвитку аграрних
відносин в Україні (90-і роки ХХ ст.). Левчук К.І. є автором біля 70 статей у
фахових наукових виданнях України. Науковий доробок автора включає 8
монографій. В тому числі: «Громадські організації України: створення та
діяльність (1985–1996 рр.)»: монографія, «Аграрні відносини в Україні за умов
переходу до ринкової економіки (історико-політичний аспект).
К.І. Левчук приділяє значну увагу підвищенню своєї педагогічної
майстерності. Є автором понад 30 науково-методичних праць в тому числі 2
навчальних посібників з грифом ВНАУ.
За багаторічну сумлінну працю нагороджений грамотами Міністерства
аграрної політики і продовольства України, департаменту агропромислового
розвитку Вінницької облдержадміністрації.
Інформацію отримано з Вінницького національного аграрного університету

ГРУДЕНЬ
65 років від дня народження
ГАВРИЛЕНКА Віктора Семеновича
Вчений у галузі заповідної справи, біології та
екології, кандидат біологічних наук
Народився 1 грудня 1955 р. у селі Шевченкове
Бердянського району Запорізької області. Закінчив
Дніпропетровський державний університет за
спеціальністю «Біологія» (1978). Вступив до
аспірантури при Дніпропетровському державному
університеті
(1981).
Захистив
кандидатську
дисертацію за спеціальністю «Екологія», тема
дисертаційної роботи «Функціональна роль
комахоїдних птахів в дібровних біогеоценозах заповідника «Кодри» при
взаємодії з консорцією дуба» (1987). У 1978–1989 рр. працював старшим
науковим співробітником державного лісового заповідника «Кодри» (Молдова).
Заступник директора з наукової роботи державного лісового заповідника
«Кодри» (1989–1990). З 1990 р. – директор Державного заповідника «АсканіяНова», заступник директора Інституту тваринництва степових районів ім.
М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» з наукової роботи в заповідному комплексі.
Директор Біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна
Національної академії аграрних наук України (з 1995 р.).
Основні напрямки наукової діяльності Віктора Семеновича пов’язані з
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охороною і використанням територій та об’єктів природно-заповідного фонду,
відтворенням та збереженням генетичного фонду живої природи, вирішенням
екологічних та природоохоронних проблем, розвитком заповідної справи в
Україні.
Гавриленко Віктор Семенович є співавтором методичного посібника
«Програма Літопису природи» для заповідників та національних парків України.
Співавтор ряду законодавчих актів та нормативно-правових документів,
спрямованих на врегулювання і вдосконалення відносин у галузі охорони,
використання і відтворення природних ресурсів та природних комплексів, а
також Державних цільових екологічних програм.
Автор більше 200 наукових праць, у тому числі 5-ти робіт монографічного
характеру, 3-х практичних рекомендацій природоохоронного напрямку.
Член Національного комітету ЮНЕСКО з програми «Людина та біосфера»
(1998), Почесний професор Дніпропетровського (1997) та Херсонського (2005)
державних аграрних університетів.
Головний редактор наукового журналу «Вісті Біосферного заповідника
«Асканія-Нова».
Лауреат премії академіка П.П. Ширшова, учасник ВДНГ СРСР (1983),
Почесний працівник туризму України (2001), Заслужений природоохоронець
України (2005), нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
(1998), нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня (2010).
Джерело: Національна академія аграрних наук Біосферний заповідник «Асканія-Нова»
імені Ф.Е. Фальц-Фейна. Директор. Електронний ресурс. URL: http://askania-novazapovidnik.gov.ua/administratsiya/direktor/ (дата звернення 22.11.2019).

85 років від дня народження
КИРИЧКА Ростислава Івановича
Вчений у галузі історії науки і техніки, доктор
історичних наук, професор
Народився 3 грудня 1935 р. у м. Конотопі
Сумської обл. у робітничій сім’ї. У 1967 р.
закінчив історичний факультет Київського
державного університету імені Т.Г. Шевченка.
У березні 1973 р. Р. І. Киричок захистив
дисертацію на здобуття вченого ступеня
кандидата історичних наук і був направлений на
роботу в Харківський СГІ.
Пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри історичних
і соціально-політичних дисциплін, яку він очолював понад 20 років.
Ростислав Іванович – висококваліфікований фахівець у галузі дослідження
історії Великої Вітчизняної війни, зокрема з проблематики відродження регіонів,
звільнених від німецько-фашистських загарбників. Із цієї тематики в 1991 р. у
Московському державному педагогічному університеті він захистив дисертацію
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на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. За результатами
наукових досліджень опублікував монографію, виступав із доповідями на
міжнародних,
всеукраїнських,
міжвузівських
науково-теоретичних
конференціях. У 1993 р. йому присвоєно вчене звання професора.
Має понад 80 наукових праць, серед яких колективні монографії:
«Педагоги-вчені агроуніверситету» (2001), «Перлина землі Слобожанської»
(2003), «Служение Отечеству и долгу» (нариси про життя і діяльність ректорів
Харківських вузів 1905–2004 рр.), «Історія ХНАУ» (2006, 2011). Брав участь у
написанні історії міст і сіл УРСР (смт. Печеніги). Здійснював науково-методичне
керівництво розробкою музейної експозиції історії ХНАУ імені В.В. Докучаєва.
Ростислав Іванович нагороджений медаллю «Ветеран праці», знаками
«Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня і «Слобожанська слава»,
трудовою відзнакою «Знак Пошани», почесними грамотами Міністерства
сільського господарства і продовольства України (1991) і Харківської
облдержадміністрації (1995). Є дипломантом у номінації «Викладач
гуманітарних дисциплін» обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі
імена» (2006).
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

85 років від дня народження
КОЛТУНОВА Віктора Андрійовича
Вчений у галузі овочівництва, доктор
сільськогосподарських наук, професор
Народився 3 грудня 1935 р. у с. Пєни Бєловського
району Курської області. У 1959 р. закінчив Харківський
сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва й
отримав спеціальність ученого агронома.
Працював заступником директора, директором
хлібоприймального пункту, головним агрономом,
заступником голови колгоспу, заввідділу Науководослідного інституту овочівництва і баштанництва, заступником директора з
наукової роботи Сімферопольської та Сквирської (Київська обл.) дослідних
станцій, начальником відділу рослинництва Київського облуправління
сільського господарства, завідувачем зональної агрохімічної лабораторії,
доцентом Київського національного університету харчових технологій,
професором Київського національного торговельно-економічного університету.
У 1967 р. Віктор Андрійович захистив кандидатську, у 1990 р. – докторську
дисертації на тему «Шляхи і методи підвищення збереженості овочів». Має
науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук, учене звання професора.
Дійсний член (академік) Академії технологічних наук України. Опублікував
близько 500 наукових і методичних праць, у тому числі 41 монографію,
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підручники, навчальні посібники. Викладає дисципліни «Товарознавство
плодоовочевих товарів», «Технологія зберігання плодоовочевих товарів».
Професор В.А. Колтунов – учений, відомий широкому колу фахівців в
Україні і за кордоном завдяки науковим досягненням, широкому впровадженню
їх у виробництво, тісним зв’язкам із практикою. Уперше у світовій практиці на
основі множинної лінійної залежності, теорії розпізнавання образів, рівняння
Гаусса, стохастичних математичних підходів, оцінки за балами показників якості
розробив методи прогнозування збереженості картоплі, дворічних овочів і
плодів: установив математичну залежність впливу кліматичних і агротехнічних
факторів на збереженість продукції; розробив математичні моделі, номограми,
блок-схеми, алгоритми і комп’ютерні програми визначення потенційної
лежкості, а також математичні моделі для прогнозування вмісту цукру в
цукрових буряках перед їх збиранням з метою визначення потенційного балансу
цукру, черговості збирання в зоні цукрового заводу, що дає змогу збільшити
виробництво цукру без додаткових витрат. Теоретично й економічно
обґрунтував технології, прийоми і методи, які сприяють підвищенню
збереженості овочів.
Учений вивчив лежкоздатність і стійкість до хвороб усіх сортів моркви
колекції ВІР, зареєстрованих в Україні сортів столового буряку, редиски,
кабачків, створених в Україні сортів цибулі, картоплі; визначив вплив ґрунту,
попередників, гербіцидів, якості поливної води, строків посіву, метеорологічних
факторів на лежкість овочів. Науковцем методи обеззаражування насіння
овочевих культур, маточних і продовольчих коренеплодів від збудників хвороб;
установлено дози і співвідношення мінеральних добрив і мікроелементів для
вирощування лежких високоякісних овочів; способи і технології зберігання
білоголової капусти, моркви, редиски, кабачків, патисонів, топінамбура,
картоплі, зеленних овочів; розроблено методику оцінки економічної
ефективності зберігання овочів, визначення якості цитрусових плодів,
можливості ураження коренеплодів хворобами під час зберігання, визначення
конкурентоспроможності плодоовочевої продукції; удосконалено методи
визначення якості картоплі, моркви, буряку, цибулі, часнику, патисонів,
кабачків, яблук, груш у чинних стандартах.
В.А. Колтунов активно займається підготовкою і вихованням кадрів, є
науковим консультантом підготовки докторських дисертацій, науковим
керівником аспірантських робіт, членом докторських спецрад, редакційних рад
ряду журналів і збірників. Його розробки підтверджено авторськими
свідоцтвами, патентами. Є автором декількох Державних стандартів України.
Має урядові нагороди, медалі виставок; нагороджений нагрудними знаками «За
наукові дослідження», «Петро Могила», «Відмінник освіти».
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.
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90 років від дня народження
ЯБЛОНСЬКОГО Валентина Андрійовича
Вчений у галузі ветеринарної медицини, доктор
біологічних наук, професор, член-кореспондент НААН
Народився 8 грудня 1930 р. в с. Вербень в родині
священика. Закінчив Львівський ветеринарний
інститут (1953), після чого працював головним
ветеринарним
лікарем
Магерівського
району
Львівської області (1953–1959), навчався в аспірантурі
НДІ землеробства і тваринництва західних районів
України
(1959–1962),
працював
заступником
директора з наукової роботи Передкарпатської
сільськогосподарської дослідної станції (1962–1967), доцентом, завідувачем
кафедри ветеринарії Кабардино-Балкарського університету (1968–1972),
завідувачем кафедри фізіології і біохімії, деканом зооінженерного факультету
(1972–1973), проректором з наукової роботи та завідувачем кафедри
ветеринарного акушерства Кам’янець-Подільського сільськогосподарського
інституту (1974–1994 рр.).
З 1994 по 1998 рр. В. Яблонський – народний депутат України, голова
підкомітету Верховної Ради з науки та технологій, член Ради Європи.
З 1998 р. В.А. Яблонський – професор Національного аграрного
університету.
Головні напрямки досліджень: біохімія сперми; фізіологія та патологія
відтворення тварин; імунологія відтворення; наукознавство та методи наукових
досліджень; історія та організація вищої освіти в Україні та закордоном. Створив
наукову школу з імунології відтворення тварин, підготував 1 доктора та 22
кандидати наук, член Міжнародного товариства імунологів та Міжнародної
асоціації ветеринарної освіти, віце-президент її з 1990 по 1998 роки, учасник
багатьох міжнародних симпозіумів та конгресів з імунології репродукції людини
та тварин, співавтор Європейської конвенції з біоетики («Про захист прав
людини від невмілого застосування досягнень біології та медицини»).
Автор біля 250 наукових праць, в тому числі 18 довідників, навчальних
посібників, підручників та монографій. В.А. Яблонський – академік-засновник
Академії наук вищої школи України.
Джерело: Яблонський Валентин Андрійович. Відділ культури та туризму Демидівської
РДА. URL: https://kultura-dem.at.ua/index/jablonskij_valentin_andrijovich/0-76 (дата звернення
03.12.2019 р.).

249

80 років від дня народження
ВОЖИКА Юлія Григоровича
Вчений у галузі механізації та електрифікації
сільського господарства,
Народився 9 грудня 1940 р. в м. Токмак
Запорізької обл. у сім’ї інженера й медпрацівника.
Після закінчення школи в м. Мелітополі (1957)
вступив на навчання в Мелітопольський інститут
механізації та електрифікації
сільського
господарства, який закінчив у 1962 р. і отримав
кваліфікацію
інженера-механіка
сільськогосподарського виробництва.
Під час проходження переддипломної практики стажувався в науководослідних інститутах ВІСГОМ (м. Москва) і УНДІМЕСГ (м. Київ), під впливом
яких вирішив присвятити своє життя науково-дослідній роботі. Після закінчення
інституту як схильного до наукової діяльності був направлено на роботу в
УНДІМЕСГ, де працював молодшим, старшим науковим співробітником і нині
продовжує працювати головним науковим співробітником у відділі науковотехнічних засад застосування добрив та засобів захисту рослин.
Захистив 1973 р. в Українській сільськогосподарській академії (м. Київ)
кандидатську дисертацію на тему «Исследование процесса работы и
обоснование параметров пневматических рабочих органов для рассева
минеральных удобрений».
За результатами розвитку цього напряму 2014 р. в ННЦ «ІМЕСГ»
(смт Глеваха Київської області) захистив докторську дисертацію на тему
«Науково-технічні основи внесення твердих мінеральних добрив із
використанням енергії стисненого повітря».
Загальна кількість наукових праць – 111, із них 22 авторських свідоцтв
СРСР і 9 патентів України на винаходи.
Є співрозробником 7 технічних засобів для внесення мінеральних добрив,
рекомендованих до серійного виробництва:
машина для внесення мінеральних добрив РУМ-5-03 (випускалася
серійно);
підживлювач штангового типу ПШ-21,6 (випускався серійно);
машина для рівномірного внесення в ґрунт мінеральних добрив
РУМ-8-01 (рекомендовано до серійного виробництва);
пристрій до машин РУМ-5 і РУМ-8 для стрічкового внесення
мінеральних добрив (рекомендовано до серійного виробництва);
агрегат для поверхневого внесення азотних добрив і тукосумішей
ААП-5 (рекомендовано до серійного виробництва);
агрегат для поверхневого внесення твердих мінеральних добрив
АПМ-5 (рекомендовано до серійного виробництва);
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машина для внутрішньоґрунтового внесення мінеральних добрив
МВВ-12 (рекомендовано до серійного виробництва).
Підготовив одного кандидата наук.
Є співавтором 7 монографій: «Машини для підготовки та внесення
добрив» (1977); «Довідник з механізації підготовки та внесення добрив» (1983);
«Досвід роботи об’єднань «Сільгоспхімія» та пунктів хімізації» (1984);
«Машини для внесення мінеральних добрив» (1984); «Механізація агрохімічного
обслуговування сільського господарства» (1986); «Повышение качества работы
сельскохозяйственной техники» (1987); «Практическое руководство по
технологической наладке сельскохозяйственной техники» (1987).
Інформацію отримано з ННЦ «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства».
75 років від дня народження
БЕРЕЗОВСЬКОГО Андрія Володимировича
Вчений у галузі ветеринарії, доктор ветеринарних
наук, професор, почесний член НААН
Народився 13 грудня 1945 р. в с. Матюші
Білоцерківського району Київської області. У 1959 р.
після закінчення місцевої семирічної школи, вступив
до ветеринарного відділення Білоцерківського
сільськогосподарського технікуму. У 1963 р. за
розподілом працював в Одеській області, звідти був
призваний на військову службу.
Після демобілізації, з 1967 р., протягом дев'яти років працював
ветеринарним лікарем Центральної дослідної станції штучного осіменіння
сільськогосподарських тварин (м. Бровари). В цей же час, без відриву від
виробництва,
закінчив
ветеринарний
факультет
Білоцерківського
сільськогосподарського інституту, де згодом під керівництвом професора
А.Ф. Бурденюка підготував кандидатську дисертацію. У 1976–1979 рр. –
Заступник директора промислового свинокомплексу «Калитянський»,
Броварського району; 1979–1982 рр. – Директор радгоспу «Русанівський»,
Броварського району. Потім, майже 10 років очолював Броварське районне
агропромислове об'єднання.
У 1991 р. наказом Міністра сільського господарства України був
призначений директором держпідприємства «Укрветпромснаб». Вже через рік
під його керівництвом створюється спільне Німецько-українське підприємство
«Бровафарма», перше в республіці виробництво з виготовлення
хіміотерапевтичних засобів для ветеринарії. У 1998 р. його реорганізували в ТОВ
«Науково-виробнича фірма «Бровафарма», а головою правління обрали
А.В. Березовського. На цій посаді він беззмінно працює і до теперішнього часу.
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Андрій Володимирович брав безпосередню участь в створенні, дослідженні та
запуску в серійне виробництво понад 100 препаратів, на 34 з них отримано
державні патенти.
А.В. Березовський успішно захистив кандидатську (1982 р.) і докторську
дисертації (2003 р.), в 2006 р. йому присвоєно вчене звання професор.
В даний час професор А.В. Березовський є одним з основоположників
наукового напряму в галузі ветеринарної фармації та промислової технології
виробництва хіміотерапевтичних ліків. При конструюванні засобів захисту
тварин, на підставі клініко-експериментальних дослідів, ним теоретично
обґрунтована розробка комбінованих і комплексних препаратів. Вивчено їх
вплив на організм тварин, встановлена терапевтична ефективність і доведена
економічна доцільність їх використання. Особливо значний внесок розробок
вченого в паразитологію. На основі методу мас-спектрометричного
моделювання і синергізму діючих інгредієнтів, ним вперше створені вітчизняні
комплексні антипаразитарні препарати широкого спектру дії (Бронтел-плюс,
Брованол-плюс, Броватріол, Гельмісан, Комбітрем, Офтальмо-гель, Рафензол,
Риболік, Трематозол і Екто-сан), які застосовують при основних паразитозах
продуктивних тварин і птахів. Андрій Володимирович зібрав велику кількість
спостережень про розвиток резистентності у паразитичних організмів і бактерій.
На їх підставі він розробив схеми ротації хіміотерапевтичних засобів і
організував серійне виробництво рекомендованих препаратів.
А.В. Березовський приділяє багато уваги навчанню молодих фахівців. Для
цього він успішно поєднує творчу роботу з викладанням. Понад 10 років Андрій
Володимирович є професором ветеринарного факультету Сумського
національного аграрного університету. Під його керівництвом захищено 2
докторські та 10 кандидатських дисертацій. Крім цього, основи проведених
дослідів зі створення та всебічної оцінки гами препаратів ТОВ «Бровафарма»,
вже стали важливими фрагментами 11 докторських і понад 20 кандидатських
дисертацій. Він є членом редколегій двох наукових журналів і спеціалізованої
вченої ради при Львівській ветеринарній академії.
Андрій Володимирович автор (співавтор) 7 підручників, 19 навчальнометодичних посібників, 10 довідників та понад 50 методичних рекомендацій.
Йому одному з перших присвоєно почесне звання «Заслужений працівник
ветеринарної медицини України». Він також нагороджений п'ятьма медалями та
Грамотою Кабінету Міністрів, в 2007 р. обраний почесним академіком
Національної академії аграрних наук України, в 2011 р. – почесним професором
Таджицького аграрного університету.
Джерело: Ветеринарна громадськість тепло привітала Березовського Андрія
Володимировича, заслуженого працівника ветеринарної медицини України, доктора
ветеринарних наук, професора з 70-річчям. Офіційний вебсайт «Бравафарма». URL:
http://brovafarma.com.ua/uk/news/vitannja-veterinarnoi-gromads-kosti.html (дата звернення
03.12.2029 р.).
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65 років від дня народження
ЗАРИШНЯКА Анатолія Семеновича
Вчений у галузі землеробства, доктор
сільськогосподарських наук, професор,
академік НААН
Народився 29 грудня 1955 р. в с. Коболчин
Сокирянського району Чернівецької області. Після
закінчення середньої школи та служби в армії у
1977 р. вступив до Української ордена Трудового
Червоного Прапора сільськогосподарської академії
(факультет агрохімії і ґрунтознавства), яку закінчив
у 1982 р. Трудову діяльність Анатолій Семенович
розпочав в Інституті цукрових буряків УААН (нині Інститут біоенергетичних
культур і цукрових буряків НААН), працював на посаді інженера-аналітика і в
1984 р. вступив до аспірантури при інституті. У 1989 р. А.С. Заришняк захистив
кандидатську дисертацію. Ним започатковано новий науковий напрям –
комплексний підхід до вдосконалення методик оцінки сучасного
агроекологічного стану земель сільськогосподарського призначення. Анатолій
Семенович розробив теоретичні і практичні основи високопродуктивного
землеробства в нових умовах господарювання, біологічні й агроекологічні
принципи формування сівозмін, системи управління родючістю ґрунтів. За його
ініціативою започатковано новий для України напрям – поєднання застосування
макро- і мікродобрив за передпосівної обробки насіння та позакореневого
використання їх на культурі буряків цукрових.
У 1996 р. А.С. Заришняк захистив докторську дисертацію. З 1996 по 2008 р.
працював завідувачем лабораторії агрохімії. Наукова діяльність вченого була
спрямована на вдосконалення технологічних підходів до екологічно
збалансованого ведення сільського господарства на меліорованих землях, на
розроблення систем управління продуктивністю кислих і солонцевих ґрунтів у
різних ґрунтово-кліматичних умовах зони бурякосіяння України. Ним здійснено
оригінальні дослідження з оптимізації систем удобрення за локального способу
внесення мінеральних добрив у польових сівозмінах.
У 2005 р. А.С. Заришняк отримав наукове звання професора, у 2007 р. його
було обрано членом-кореспондентом УААН. З 2008 по 2011 р. А.С. Заришняк
працював академіком-секретарем Відділення землеробства, меліорації та
агроекології НААН. У 2010 р. його обрано дійсним членом (академіком) НААН.
З 2011 р. Анатолій Семенович працював головним вченим секретарем НААН,
академіком-секретарем Відділення землеробства, меліорації та механізації
НААН. З 2014 р. й донині він обіймає посаду віце-президента НААН.
А.С. Заришняк здійснює організацію і координацію роботи підрозділів апарату
Президії НААН, загальне керівництво відділеннями та науковими установами
НААН; організаційно-методичне керівництво діяльністю Відділення
землеробства, меліорації та механізації НААН.
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Під його керівництвом успішно захищено 12 кандидатських і 1 докторську
дисертації. А.С. Заришняк проводить плідну наукову, науково-організаційну та
громадську діяльність. Він є членом вченої ради та спеціалізованої вченої ради
Д26.360.01 Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН,
членом редакційних колегій наукових збірників і журналів «Цукрові буряки» і
«Вісник аграрної науки».
Ним опубліковано 171 наукову працю, зокрема 7 книжок. Разом зі
співавторами А.С. Заришняк підготував 8 національних стандартів України,
отримав 12 авторських свідоцтв і патентів. За активну наукову та науковоорганізаційну діяльність учений нагороджений Почесною грамотою УААН
(2005 р.), Почесною грамотою Верховної ради України (2015 р.), удостоєний
Почесної відзнаки УААН (2010 р.), звання Заслуженого діяча науки і техніки
України (2012 р.), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки
2014 року (2015 р.).
Джерело: А.С. Заришняку – 60. Вісник аграрної науки. 2015. № 12. С. 77.

85 років від дня народження
БІЛЕЦЬКОГО Євгена Миколайовича
Вчений у галузі сільськогосподарської
ентомології, доктор біологічних наук,
професор
Народився в 1935 р. У 1959 р. закінчив
біологічний
факультет
Харківського
державного університету (нині ХНУ імені
В. Н. Каразіна). У 1959–1964 рр. працював у
відділі захисту рослин Мелітопольської
станції садівництва молодшим науковим
співробітником. У 1964–1969 рр. – завідувач
лабораторії ентомології Всесоюзного НДІ зернового господарства імені
О.І. Бараєва в Північному Казахстані. У 1969–1988 рр. – завідувач лабораторії
біометодів і завідувач відділу захисту рослин Інституту рослинництва імені
В.Я. Юр’єва НААН України. Із 1988 р. – доцент, із 1991 до 2010 рр. – завідувач
кафедри зоології та ентомології, із 2010 до листопада 2017 р. – професор
кафедри. У 1992 р. Є.М. Білецький захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора біологічних наук на тему «Теорія циклічності динаміки
популяцій і методи багаторічного прогнозу масового розмноження шкідливих
комах». У 1993 р. йому присвоєно звання професора кафедри зоології та
ентомології. Розробив міжсистемний метод прогнозування масового
розмноження шкідливих комах, який застосовують в країнах СНД, близького і
далекого зарубіжжя. Професор Є.М. Білецький – засновник наукової школи
«Проблеми багаторічного прогнозування масових розмножень шкідливих
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комах». Опублікував 270 наукових та навчально-методичних праць, зокрема
п’ять колективних монографій і одну одноосібну «Массовые размножения
насекомых. История, теория, прогнозирование» (2011). Співавтор навчального
посібника «Сельскохозяйственная энтомология» (1997) і підручника
«Сільськогосподарська ентомологія» (2005). Із проблеми теорії та методів
прогнозування масових розмножень шкідників підготував двох докторів і 13
кандидатів наук. Нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани»
Міністерства аграрної політики України.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

65 років від дня народження
ФІЛОНА Василя Івановича
Вчений у галузі агрохімії, доктор
сільськогосподарських наук, професор
Народився 1955 р. У 1980 р. з відзнакою закінчив
факультет агрохімії та ґрунтознавства Харківського
сільськогосподарського інституту імені В. В.
Докучаєва і вступив до аспірантури.
У 1987 р. Василь Іванович захистив кандидатську
дисертацію на тему «Закономірності змін і шляхи
оптимізації
гумусового
стану
дерновосередньопідзолистих поверхнево оглеєних ґрунтів
Прикарпаття». У тому ж році його обрано на посаду доцента кафедри агрохімії.
У 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему «Діагностика і
екологобезпечне спрямування трансформації ґрунтів при внесенні добрив».
Наукова діяльність В.І. Філона охоплює широке коло питань, а саме хімія
і агрохімія ґрунтів, агрохімсервіс, розробка сучасних методик і приладів з
діагностики мінерального живлення рослин. За його ініціативою і
безпосередньою участю при кафедрі агрохімії створено дві навчально-наукові
лабораторії: «Вегетаційних методів досліджень»; «Діагностики мінерального
живлення рослин». Учений – автор 120 наукових публікацій, зокрема понад 25 у
центральних виданнях. Співавтор підручника «Ґрунтознавство» і автор чотирьох
навчальних посібників. Нагороджений відомчою відзнакою «Відмінник аграрної
освіти» ІІІ ступеня. Займає активну громадянську позицію, є депутатом
Роганської селищної ради.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.
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РОЗДІЛ III ЗНАМЕННІ ПОДІЇ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ
1750
270 років з часу опублікування
найстарішої книги «Фонду видань, випущених у XIX столітті з
сільськогосподарської тематики, внесених до Державного реєстру наукових
об’єктів, що становлять національне надбання» ННСГБ НААН – ботанічного
атласу з малюнками та описом рослин на латинській мові «Plantae selectee».

Над створенням книги працювали художник G.D. Ehret, гравюрист J.J. Haid
та лікар C.J. Trew. В атласі зображено відомі і невідомі рослини, що
вирощувалися у садах Лондона XVIII ст., які зібрав і намалював знаменитий
німецький ботанік та художник Георг Діонісій Ереті. «Plantae Selectae» (1750–
1773) – одна з великих ботанічних іконографій, цей період в історії мистецтва
називають золотою епохою європейського малюнку ботанічного саду.
Інформацію отримано з «Фонду видань, випущених у XIX столітті з
сільськогосподарської тематики, внесених до Державного реєстру наукових об’єктів, що
становлять національне надбання» ННСГБ НААН.

1765
255 років з часу заснування
Вільного економічного товариства
Вольное экономическое общество (укр. Вільне економічне товариство) –
перше в Російській імперії науково-економічне товариство, формально
незалежне від будь-яких урядових інституцій. Засноване в 1765 р. у СанктПетербурзі великими землевласниками з метою реформувати сільське
господарство. Намагалося поширювати наукові знання, для чого був створений
власний періодичний орган «Труды ВЭО» (1766–1915, понад 280 вип.). Але
реальні успіхи в справі пропаганди наукових знань у суспільстві прийшли лише
після ліквідації кріпосного права 1861 р. При товаристві у 1872 р. створено
Комітет грамотності, який у 1873 р. відкрив дві жіночі школи. Крім того, Комітет
за час свого існування видав бл. 130 назв популярних книжок, які
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розповсюджувалися серед населення за доступними цінами. Особливу увагу
товариство приділяло проведенню конкурсів, завданням яких було виявлення і
поширення способів раціонального ведення сільського господарства. Чимало
філій «ВЭО» було створено в Україні, особливо в степових губерніях. На жаль,
надзвичайно корисна діяльність товариства не знаходила належної підтримки з
боку царського уряду, навпаки, 1896 р. урядовим розпорядженням було закрито
Комітет грамотності. Остаточно товариство ліквідоване в 1919 р. більшовиками.
1805
215 років з часу заснування
Вищої Волинської гімназії (нині Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна
академія ім.Тараса Шевченка).
У 1805 р. з ініціативи Тадеуша Чацького (спільно з Гуґо Коллонтаєм) у
м. Кременці (Тернопільська обл.) в приміщенні колишнього колегіуму
оо. Єзуїтів почала діяти вища гімназія. Згодом вона була перейменована на
Волинський ліцей. При ньому існувала школа землемірів та ботанічний сад.
Ліцей у 1833 р. було переведено до Києва, де він став базою новоствореного
університету Св. Володимира.
1820
200 років від дня затвердження першого Статуту Інституту
землеробського господарства, практичної ветеринарії та школи рукоділля в
Маримонті.
За Статутом в інституті одночасно могли навчатися
не більше 49 осіб. Курс навчання тривав два роки.
190 років тому розпочалося Польське національновизвольне повстання проти царату, що спричинило
закриття інституту в Маримонті. Усе майно – будівлі,
лабораторії, бібліотека, виробничі потужності –
зруйновано. За період із 1816 р. до закриття навчального
закладу в 1830 р. інститут підготував 70 фахівців
сільського господарства.
185 років тому Рада управління Королівства
Польського поновила роботу інституту. Першого жовтня
1835 р. затверджено нове Положення про інститут.
Викладацький склад збільшено з трьох до 12 осіб.
180 років тому 14 березня 1840 р. до Маримонтського
сільськогосподарського інституту приєднано Варшавську лісівничу школу. Було
затверджено нове Положення про інститут, за яким навчальний заклад отримав
нову назву – Інститут сільського господарства і лісівництва в Маримонті. За
новим Статутом право навчатися в інституті мали особи, які закінчили шість
класів гімназії. Студенти поділялися на «своєкоштних» і «казеннокоштних». За
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Статутом дворічне навчання в інституті мало завершитися обов’язковою
землеробською і лісною практикою протягом року в інститутському маєтку чи в
будь-яких державних або приватних господарствах.
180 років від дня заснування кафедри зоології та ентомології. Кафедру
засновано в 1840 р. У ті далекі часи основи навчальної, методичної та наукової
роботи закладали відомі професори В. М. Ястржембський, Л. Ф. Богутський,
магістр зоології професор А. Д. Карпинський і кандидат природничих наук
Є. М. Васильєв, який був відомим знавцем шкідників цукрових буряків і
завідував кафедрою з 1850 до 1876 рр. У різні роки кафедру очолювали відомі
професори: І. К. Тарнані (1905–1930), В. Г. Аверін (1930–1956), О. О. Мігулін
(1956–1971), Б. М. Литвинов (1971–1991), Є. М. Білецький (1991–2010),
Г. В. Байдик (2010–2014); Є. М. Білецький (2014–2017), М. Д. Євтушенко (із
2017 р.).
На кафедрі зоології та ентомології створено три наукові школи:
професором О. О. Мігуліним – «Проблема динаміки популяцій шкідливих
організмів», професором Б. М. Литвиновим – «Екологічно орієнтована система
захисту плодових насаджень від шкідників», професором Є. М. Білецьким –
«Проблема багаторічного прогнозу масових розмножень шкідливих комах».
При кафедрі працює проблемна лабораторія екології комах, де
співробітники розробляють екологічні основи інтегрованого захисту
сільськогосподарських культур з урахуванням охорони навколишнього
середовища.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

1865
155 років з часу заснування
Полтавського товариства сільського господарства
Полтавське товариство сільського господарства виникло у 1865 році.
Засновниками товариства і ініціаторами об'єднання сільських господарів
Полтавської губернії були великі землевласники з ініціативи князів Лева та
Сергія Кочубеїв.
Полтавське товариство сільського господарства поставило своїм
завданням пошуки такої системи ведення господарства, яка б забезпечила високу
дохідність у пореформений період, при нових економічних умовах, при розвитку
природної промисловості і зростаючому попиті на сільськогосподарську
продукцію.
29 вересня 1865 року у будинку Полтавського дворянського депутатського
зібрання (Олександрівська площа, 37, нині вул. Жовтнева, 31) відбулося перше
засідання членів Товариства сільського господарства. Першим президентом
цього Товариства був обраний С. В. Кочубей.
Через рік, 29 вересня 1866 року Товариство обговорює пропозицію
першого його секретаря Ф. І. Гейдука про створення полів або ферми для
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сільськогосподарських дослідів, так як здійснити поставлені завдання можна
було лише практичними дослідженнями.
Тривалі намагання Товариства створити дослідне поле були марними і
лише в 1884 році Губернські земські збори відпустили Товариству на щорічні
витрати дослідного поля кошти, затверджено статут дослідного поля і на його
основі 28 жовтня (10 листопада) 1884 року Товариство обрало першу раду
Дослідного поля, поклавши цим початок його існування.
Члени Товариства не тільки створили першу в країні постійно діючу
казенну інституцію – Полтавське дослідне поле, але і власноручно проводили
спеціальні експерименти за особисті кошти. Так, князь В.О. Кудашев на полях
створеного у 1878 році Кирияківського дослідного поля у Кременчуцькому
повіті довів переваги раннього пару для зберігання вологи, а князь П.А. Кочубей
у Згурівському маєтку у 1880 році заснував сільськогосподарську навчальнодослідну ферму для підготовки відповідних фахівців, які успішно підвищували
рівень сільського господарства практично у всіх тогочасних українських
губерніях.
Найвизначнішою у вітчизняному та світовому фаховому середовищі стала
діяльність Полтавського товариства сільського господарства протягом
президенства Д.К. Квітки, починаючи від 12 грудня 1887 року. Кількість дійсних
членів, членів-кореспондентів та почесних членів досягла 450 осіб, не тільки з 15
повітів Полтавської губернії, але й Харківської, Київської, Чернігівської,
Херсонської та інших. Його провідні члени входили до всіх представницьких
органів Міністерства землеробства (сільського господарства). До речі, саме
Товариство виступило ініціатором появи першого в країні Міністерства
землеробства.
Почесними членами Товариства стали не тільки провідні члени-аграрії:
В.В. Докучаєв, О.С. Єрмолов, А.Є. Зайкевич, Д.І. Менделеєв, І.О. Стебут, а й
іноземні – Дегерен, Кюн та інші.
У 1889 році Товариством було порушене питання про створення школи
садівництва, а у 1895 році Полтавська школа садівництва і городництва ІІ-го
розряду була відкрита для перших 30 учнів.
Віце-президент Полтавського товариства сільського господарства, перший
губернський агроном Полтавщини П. М. Дубровський став одним із генеруючих
організаторів створення теперішньої Полтавської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського.
Протягом 1879–1895 років під егідою Товариства проведено 37
різноманітних виставок.
Товариство вперше порушило клопотання про організацію на Полтавщині
вищого аграрного навчального закладу. Навесні 1909 року правління Товариства
виступило з ініціативою увічнення 200-річчя Полтавської битви відкриттям
агрономічного інституту імені Петра Великого.
Через рік Товариство запропонувало відкриття в губернії агрономічного
інституту імені династії Романових. Остання спроба була здійснена восени 1916
року. Тоді правління Товариства разом із керівництвом губернського земства
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намагались вирішити питання про переведення до Полтави з Царства Польського
Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва, але
цей навчальний заклад було переведено до Харкова (нині це Харківський
національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва).
І хоча ці спроби були марними, але все таки колишні намагання Товариства
здійснилися – такий аграрний заклад було відкрито в Полтаві у 1920 році (нині
це Полтавська державна аграрна академія, яка нинішнього року відзначатиме
своє 95-річчя).
Видатне популяризаційне значення мали друковані органи Полтавського
товариства сільського господарства. Починаючи з лютого 1867 року, виходили
«Журнали засідань», потім «Листок для сільських господарів». Але світову
заслужену славу Товариству приніс тижневик «Хуторянин» і з його 52-ма
номерами у рік і накладом понад 10 тис. примірників. Перший номер журналу
побачив світ у травні 1896 року.
155 років з часу заснування
друкованого періодичного
лесоводство»

галузевого

видання

«Сельское хозяйство и

Журнал «Сільське господарство і лісівництво»
(ориг. назва «Сельское хозяйство и лесоводство») –
щомісячний журнал Міністерства державного майна, що
виходив у Санкт-Петербурзі з 1865 р. як продовження
«Журналу Міністерства державного майна» (виходив у
друк з 1841 р.). Довгий час головним редактором був
Ф.А. Баталін, згодом А.Ф. Рудзький.
На сторінках періодичного видання містяться
статті про методику вивчення лісівництва і лісової
таксації, оцінку лісів і лісову статистику, агротехніку
вирощування зернових культур, картоплі, овочів та
інших культур. Цінним наповненням журналу також є
законодавчі розпорядження щодо різних напрямів сільськогосподарського
виробництва, замітки про організацію господарств у маєтках, сільську економію,
рекомендації стосовно ведення птахівництва і молочного господарства тощо.
1890
130 років з часу опублікування
Багатотомного видання «Энциклопедический словарь Брокгауза і Ефрона»
Одним із відомих енциклопедичних видань в Російській імперії був
«Энциклопедический словарь Брокгауза і Ефрона» – це універсальна
енциклопедія російською мовою, видана акціонерним видавничим товариством
Ф.А. Брокгауз – І.А. Єфрон (Петербург) в 1890–1907 роках. У «Фонді» ННСГБ
НААН є повне зібрання (82 томи) цієї енциклопедії.
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Перші 8 напівтомів були видані під редакцією І.Є. Андрієвського, інші –
під редакцією К.К. Арсеньєва і Ф.Ф. Петрушевского. Енциклопедія містить
121240 статей, 7800 ілюстрацій і 235 карт.
Список співробітників «Энциклопедического словаря Брокгауза і
Ефрона»: С.О. Венгеров – відділ історії літератури; О.І. Воєйков (професор) –
відділ географії; Д.І. Менделєєв (професор) – хіміко-технічний і фабричнозаводський відділи; В.С. Соловйов – відділ філософії; М.І. Карєєв – відділ історії;
О.О. Ковалевський (академік) – відділ біологічних наук; В.Т. Шевяков
(професор) – відділ біологічних наук; О.В. Рад – сільськогосподарський відділ.
Енциклопедичний словник Брокгауза-Єфрона визнається кращою
дореволюційною російською енциклопедією.
Інформацію отримано з «Фонду видань, випущених у XIX столітті з
сільськогосподарської тематики, внесених до Державного реєстру наукових об’єктів, що
становлять національне надбання» ННСГБ НААН.

1895
125 років з часу опублікування
Книги «Иллюстрированный сельскохозяйственный словарь».
У 1895 р. побачив світ «Иллюстрированный
сельскохозяйственный словарь» під редакцією професора
агрономії
в
Імператорському
університеті
Св. Володимира С.М. Богданова, який був надрукований
на території України в місті Києві.
Словник призначений бути довідковою книгою з
усіх галузей сільського господарства (землеробство,
садівництво, городництво, скотарство, птахівництво,
бджільництво,
шовківництво,
риборозведення,
ветеринарія,
сільськогосподарська
економія,
ґрунтознавство,
агрономічна
фізика
і
хімія,
сільськогосподарська метеорологія, вчення про сільськогосподарські машини і
знаряддя, сільськогосподарське інженерне і будівельне мистецтво, статистика,
законознавство). Це видання (більше 1000 сторінок і близько 1000 малюнків)
складалося з дванадцяти випусків.
Інформацію отримано з «Фонду видань, випущених у XIX столітті з
сільськогосподарської тематики, внесених до Державного реєстру наукових об’єктів, що
становлять національне надбання» ННСГБ НААН.

1900
120 років з часу опублікування
Першого тому «Полной энциклопедии русского сельского хозяйства и
соприкасающихся с ним наук».
261

Перший том «Полной энциклопедии русского сельского хозяйства и
соприкасающихся с ним наук» вийшов у світ в 1900 р. в Санкт-Петербурзі.
Всього було надруковано 12 томів. Ця енциклопедія призначена для господарів,
яким потрібно було навести довідку з окремого питання, відшукати пояснення
того чи іншого факту, отримати пораду відносно якого-небудь культурного
прийому, тієї чи іншої породи худоби, того чи іншого способу переробки
продукції сільського господарства і т. д. Редколегія старалась досягти того, щоб
вміст «Енциклопедії» мав не тільки теоретичний, а й практичний напрям, але у
той же час залишався на висоті тогочасної науки.
Інформацію отримано з «Фонду видань, випущених у XIX столітті з
сільськогосподарської тематики, внесених до Державного реєстру наукових об’єктів, що
становлять національне надбання» ННСГБ НААН.

120 років з часу заснування
друкованого періодичного галузевого видання «Журнал опытной агрономии»
У 1900 р. Петро Коссович заснував «Журнал дослідної агрономії» (ориг.
назва «Журнал опытной агрономии»). Журнал видавався по 6 раз на рік і містив
близько 700 сторінок. Розділи журналу охоплювали різноманітну тематику
наукового землеробства і друкувалися за відповідним планом: 1) повітря, вода і
ґрунт, 2) обробіток ґрунту і догляд за сільськогосподарськими рослинами,
3) добрива, 4) рослини (фізіологія і культивування), 5) сільськогосподарська
мікробіологія,
6)
методи
сільськогосподарських
досліджень,
7) сільськогосподарська метеорологія, 8) бібліографія та нові книги. Журнал мав
за мету об’єднати в одному друкованому органі напрацювання вітчизняних
агрономів і дати можливість усім зацікавленим у досягненнях наукового
землеробства, слідкувати за розвитком цієї галузі.
«Журнал дослідної агрономії» видавався за участі більшості наукових
галузевих організацій, університетів, сільськогосподарських навчальних
закладів, а також дослідних станцій і полів. Видання на той час завоювало
авторитет у вітчизняних вчених, і тому авторами публікацій були: В.С. Богдан,
С.М. Богданов, П.В. Будрін, В.С. Буткевич, К.А. Вернер, В.В. Вернер,
Г. Висоцький, К.К. Гедройц, В.Я. Добровлянський, І.А. Дьяконов,
А.В. Ключаров, С.П. Костичев, М.К. Малюшицький, А.А. Семполовський,
П.Р. Сльозкін, С.Л. Франкфурт, Ф. Шиндлер, П.О. Широких та ін.
Журнал виходив до 1917 року.
120 років з часу заснування
друкованого періодичного галузевого видання «Вестник сахарной
промышленности».
Видання «Вісник цукрової промисловості» (ориг. назва «Вестник сахарной
промышленности») – щотижнева газета Всеросійського товариства
цукрозаводчиків (м. Київ), що виходила у 1900–1918 рр. і представляла інтереси
агропромислового комплексу країни. Кожен номер містив звіти Правління ВТЦ,
урядові розпорядження стосовно цукрової промисловості, статті, що розкривали
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особливості цукровиробництва, технічні новаторства у галузі, огляд зарубіжної
літератури і новин, метеорологічну інформацію, аналіз ринку цукру та ін. В
окремих номерах газети надруковано фундаментальні праці з історії розвитку
вітчизняної цукрової промисловості, звіти Союзу німецьких цукровиробників,
Центрального союзу цукро-бурякової промисловості Австро-Угорщини,
аналітичні статті про союзи у цукровій промисловості тощо.
У «Віснику» міститься багато інформації про організаційну діяльність
самого Товариства, а також результати науково-дослідної роботи мережі
дослідних полів ВТЦ.
120 років з часу заснування
Мережі дослідних полів Подільського товариства сільського господарства і
сільськогосподарської промисловості.
Подільське товариство сільського господарства і сільськогосподарської
промисловості у 1900 р. організувало мережу дослідних полів у всіх повітах
Подільської губернії. До неї увійшли такі дослідні поля: Липовенки, Зведенівка,
Сутіски, Люлінці, Константинівка, Голозубинці, Мондро Глови, Карабаєвка та ін.
1905
115 років з часу заснування
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства
ім. В.Є. Таїрова»
У 1905 р., за ініціативи видатного фахівця в галузі виноградарства і
виноробства Василя Єгоровича Таїрова, була створена перша у державі науководослідна установа «Виноробна станція руських виноградарів та виноробів». У
1931 р. станція була реорганізована в Український науково-дослідний інститут
виноградарства і виноробства, який згодом, стараннями багатьох поколінь
дослідників і вчених, перетворився на авторитетний науковий центр.
Сьогодні – це сучасна комплексна науково-дослідна структура, до складу
якої входить Центр клонової селекції, 2 дослідні господарства. За роки існування
Інституту селекціонерами виведено понад 130 столових і технічних сортів
винограду, з яких 36 внесено до Державного реєстру сортів рослин України.
Отримано 39 патентів на сорти рослин та 51- на винаходи і корисні моделі.
Розроблено технології виробництва 30 найменувань вин із сортів винограду
власної селекції, які отримали велику кількість золотих, срібних та бронзових
медалей на дегустаційних конкурсах виноробної продукції.
1920
100 років з часу заснування
Полтавської державної аграрної академії
Про відкриття аграрної академії полтавська громада, однією з перших на
теренах тодішньої Росії, почала клопотатися ще в 1885 р. Тоді постало питання
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про створення сільськогосподарського інституту в Полтаві. Та, на жаль,
царський уряд відхилив його.
Полтавське губернське земство 2 грудня 1909 р. знову подало клопотання
про заснування в місті Полтаві – на честь 200-річчя перемоги в Полтавській битві
– вищого учбового сільськогосподарського закладу та присвоєння йому
найменування Петровського (на честь царя Петра І).
Таким чином, після Московського та Ново-Олександрійського
сільськогосподарських інститутів Полтавський інститут мав стати третім вищим
учбовим закладом у Росії. Та цього не сталося, оскільки згадане прохання також
було відхилене Державною Думою.
У 1916 р. історія ще раз надала Полтавській губернії шанс мати свій
аграрний вищий учбовий заклад. Саме тоді, під час першої світової війни,
вирішувалася доля одного з найбільших сільськогосподарських інститутів Росії
– Ново-Олександрійського. Він був розташований у Польщі, й з метою
збереження від захоплення німцями, його треба було евакуювати в глиб Росії.
Полтавське губернське земство виступило з ініціативою про переведення цього
інституту до Полтави. Проте Державна Дума не погодилася з цим, вирішивши за
доцільне перевести інститут до м. Харкова.
Зі зміною в Росії суспільно-політичного устрою нова влада знову
звертається до ідеї організації інституту в Полтавській губернії. У 1919 р. Губком
доручив розробити проект організації сільськогосподарського інституту в
Диканьці, на базі маєтку князя Кочубея. Однак, у зв'язку з тим, що маєток було
пограбовано і спалено, приймається рішення про відкриття у 1920 р. в Полтаві
факультету садівництва та городництва при вищій робітничій школі.
Із 1 вересня 1920 р. було проведено набір слухачів. Усього зараховано 49
студентів.
Серед фундаторів факультету – Є.П. Рекало, О.П. Бондаренко,
В.І. Сазанов, Г.С. Оголевець, М.І. Гавриленко, М.М. Самбикін, Д.О. Оглоблін та
інші. Це були не лише знавці своєї справи, високоерудовані викладачі, а й чудові
люди, які залишили по собі унікальні підручники, колекції, збірники.
У
1921
р.
факультет
був
реорганізований
спочатку
в
сільськогосподарський, а згодом – в агрокооперативний технікум, а з 1929 р. – в
сільськогосподарський інститут.
На базі інституту, починаючи з 1930 р., були створені полтавські вищі
учбові заклади: плодово-овочевий, м'ясної технології, сільськогосподарського
будівництва. Останній і нині існує в Полтаві як інженерно-будівельний інститут
(з
1995
р.
–
Полтавський
державний
технічний
університет
ім. Ю.В. Кондратюка).
У 1930 р. інститут отримав назву зоотехнічного і став базовим у
колишньому СРСР з підготовки фахівців із свинарства, діючи як комплексний
навчально-науковий заклад, що започаткував згодом Інститут свинарства
ім. О.В. Квасницького УААН.
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Під час війни інститут було евакуйовано до російського міста Курган, де
він у 1944 р. дав початок Курганському сільськогосподарському інституту, який
із 1996 р. перетворено в Курганську сільськогосподарську академію.
Із 1998 р. видається науково-виробничий журнал «ВІСНИК Полтавської
державної аграрної академії», який виходить чотири рази на рік і належить до
числа фахових видань ВАК України.
Тривалий час ВНЗ співпрацює і розширює свої контакти з країнами Європи
та США. Він має договірні відносини з вузами інших країн, а саме: з
університетом «Хоенхайм» (м. Штутгарт, Німеччина) та університетом польових
культур (м. Відень, Австрія) із впровадження магістерського курсу «Екологоекономічне рослинництво». Співпраця з університетом «Хоенхайм» розпочалася
з 1995 року. У ньому щороку проходять курси підвищення кваліфікації молоді
викладачі та аспіранти.
З 9 жовтня 1996 р. ректором академії був Віктор Микитович Писаренко,
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Екологічної Академії
наук України.
Нині ректором Полтавської державної аграрної академії є Аранчій
Валентина Іванівна, к.е.н., професор.
До складу академії входять 6 факультетів, 7 коледжів, мовний центр,
селекційний центр, дослідне господарство, центр довузівської підготовки,
спортивно-оздоровчий табір, який розташований на березі річки Ворскла. У
навчально-науково-виробничому комплексі навчається понад 12 тисяч
студентів.
Джерело:
Історія.
Полтавська
державна
аграрна
https://www.pdaa.edu.ua/content/istoriya (дата звернення 12.12.2019 р.)

академія.

URL:

1930
90 років з часу заснування
Державної установи Інститут зернових культур НААН
Провідний національний науково-дослідний інститут з вивчення й
розвитку зернових культур у складі НААН України. Розташований у м. Дніпро у
Нагірному районі за адресою вул. Вернадського, 14.
У зв'язку з тим, що на Катеринославській сільськогосподарській станції
(нині Синельниківській селекційно-дослідній станції) ще в 1915 р. проводились
результативні дослідження з селекції та насінництва, агротехніки кукурудзи,
захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів, сушіння та зберігання зерна під
керівництвом В.В. Таланова, видатного вченого-рослинника, селекціонера,
організатора дослідної справи, а потім за участю (в 1924–1930 рр.)
Б.П. Соколова, Д.С. Фільова, А.Н. Рєпіна та інших вчених, виникла необхідність
створення Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзяно-соргового
господарства в Дніпропетровську, який реорганізовували та перейменовували
багато разів. Директор Інституту А.І. Задонцев (1942–1972 рр.) зазначав, що часті
реорганізації негативно впливали на його роботу.
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05.02.1930 р. – Науково-дослідний Інститут кукурудзяного господарства
ВАСГНІЛ. Створений на базі Катеринославської сільськогосподарської
дослідної станції.
1934 р. – Український науково-дослідний Інститут зернового
господарства. До його складу входило 10 селекційно-дослідних та дослідних
станцій (Синельниківська, Ставропільська, Поволзька, Воронізька, Генічеська,
Жеребківська, Ізмаїльська, Красноградська, Розівська, Ерастівська), дослідне
господарство Інституту та Московський опорний пункт. Тоді Б.П. Соколов
починає роботу над методами гібридизації кукурудзи, і вже у 1932 р. з'явилися
перші гібриди Інституту – міжсортовий гібрид «Первенець» та сортолінійний
«Успіх», що були районовані в Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій
областях. Завдяки ним вдалося підвищити врожай на 2–5 ц/га зерна, порівняно з
сортовим. Під час 2-ої Світової війни працівники інституту працювали у
Саратівській області.
14.02.1956 р. – Всесоюзний науково-дослідний інститут кукурудзи. В цей
час до його мережі входило 14 селекційно-дослідних та дослідних станцій у тому
числі 8 станцій в Українській РСР. Колективу вдалось зберегти всі основні
питання досліджень, над якими працювали відомі вчені: академік ВАСГНІЛ
Соколов Б.П., член-кореспондент ВАСГНІЛ Фільов Д.С., доктори
сільськогосподарських наук, професори Немлієнко Ф.Є., Стафійчук А.А.,
Кудзін Ю.К., Годулян І.С., кандидати наук А.П. Гіренко, Й.К. Артюхов,
Я.А. Макодзеба, М.Я. Трегубенко, А.Н. Рєпін, А.А. Собко, В.І. Бондаренко,
П.І. Сусідко, Г.Р. Пікуш, В.М. Круть та інші. Створена єдина система
насінництва гібридної кукурудзи. Миронівська селекційно-дослідна станція на
той час вже 10 років була в системі інституту, мала успіхи в селекції пшениці
завдяки наполегливій праці В.М. Ремесло і тільки підтримка з боку ВНДІ
кукурудзи робота в цьому напрямку продовжилась і мала вагомі результати.
Дослідну станцію реорганізували (05.01.1968 р.) в Науково-дослідний інститут
селекції пшениць.
1991 р. – Науково-дослідний інститут кукурудзи УААН.
1996 р. – Інститут зернового господарства УААН.
22.12.2010 р. – Інститут сільського господарства степової зони НААН у
зв’язку з приєднанням до нього Інституту тваринництва центральних районів
НААН.
14.12.2011 р. – Державна установа Інститут сільського господарства
степової зони НААН. У 2012 р. до ДУ ІСГСЗ НААН були приєднані такі
підрозділи: Кіровоградський інститут агропромислового виробництва НААН
(Центр наукового забезпечення АПВ Кіровоградської обл.) у статусі Державної
дослідної станції та Дніпропетровська дослідна станція Національного
наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини», що увійшла до відділу тваринництва і ветеринарної медицини ДУ
ІСГСЗ НААН.
01.04.2016 р. – Державна установа Інститут зернових культур НААН.
Успіхи досягнуті Інститутом – це результат багаторічної плідної роботи
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його співробітників та керівників. В період з 1930 по 1942 р. очолювали інститут
Машура С.І., Турченко І.Л., Сердюк Я.В., Любченко М.А., Дашевський А.М.,
Тішков С.І., Соколов С.М.
Упродовж 30 років (1942–1972) очолював інститут Задонцев А.І. Надалі –
Сусідко П.І.(1972–1979), Циков В.С. (1979–1993), Лебідь Є.М. (1994–2009),
Пащенко Ю.М. (2009–2011), Черенков А.В. (2011–2019).
Зараз директором ДУ Інститут зернових культур колективом наукових
співробітників 02.08.2019 р. було обрано Черчеля В.Ю. – доктора
сільськогосподарських наук, заступника директора з 2009 р., завідувача
Лобораторії селекції кукурудзи скоростиглих гібридів.
В інституті за даними на 1.07.2019 р. працює 230 штатних працівників, з
них 125 осіб наукові працівники, в тому числі 12 докторів наук (з них 3 академіка
НААН) і 63 кандидата наук.
Організаційна структура інституту (4 наукові відділи та 20 лабораторій)
підпорядкована змісту програм наукових досліджень. В цілому структура
наукових підрозділів та їхнє наукове забезпечення відповідає пріоритетним
напрямам за фундаментальними та прикладними дослідженнями. У мережі ДУ
Інститут зернових культур знаходяться експериментальні бази Державні
підприємства
дослідні
господарства
«Дніпро»,
«Красноградське»,
«Поливанівка» та Генічеська, Розівська, Синельниківська, Ерастівська дослідні
станції.
В інституті існують наукові школи під керівництвом досвідчених вчених
зі спеціальностей: рослинництво – доктора сільськогосподарських наук,
професора, академіка НААН Черенкова А.В., доктора сільськогосподарських
наук, професора Якуніна О.П., сільськогосподарських наук, професора
Ткаліча І.Д., сільськогосподарських наук, професора Гирки А.Д.; селекція і
насінництво – доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН
Дзюбецького Б.Д., доктора сільськогосподарських наук, професора Кирпи М.Я.,
доктора сільськогосподарських наук Черчеля В.Ю.; загальне землеробство –
доктора сільськогосподарських наук, професора Шевченка М.С.; біотехнологія
– доктора сільськогосподарських наук, професора Сатарової Т.М.
При ДУ Інститут зернових культур з 1992 р. працює спеціалізована вчена
рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій. З 1931 р. аспірантуру
закінчили 874 аспіранта зі спеціальностей: рослинництво, селекція рослин,
загальне землеробство, біотехнологія, агрохімія, ентомологія, фітопатологія,
економіка сільського господарства, фізіологія рослин, механізація сільського
господарства.
Два рази у рік в інституті видається науковий журнал «Зернові культури»,
який входить у перелік фахових видань (201-Агрономія), затверджених ДАК
України. Журнал входить до науково-метричних баз РІНЦ (російський індекс
наукового цитування), Index Copernicus (Польша) та Google Scholar (США).
Журнал має міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2311-6609
друкованого періодичного видання і Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації КВ № 18807-7607 ПР. DOI –
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10.31867/2523-4544. Посилання на інформацію – htt:/journal-grain-crops.com
ДУ Інститут зернових культур і зараз залишається провідним центром з
селекції кукурудзи, за ним зберігається безперечний пріоритет у цій галузі.
Всього за роки існування цього наукового осередку створено понад 300 гібридів
кукурудзи і біля 80 сортів і гібридів соргових культур, озимої пшениці, ячменю
та вівса. Нові сорти та гібриди знаходять широке використання у насіннєвих
господарствах і для товарного виробництва, що дало можливість їм поширитись
на площі близько 25% від загальних посівів цих культур.
Інститут розвиває тісні міжнародні зв'язки з науковими установами 14
країн Європи і Азії (найбільш тісні – з Білоруссю, Казахстаном, Китаєм,
Болгарією, Грецією).
Інститут є законодавцем в розробці державних стандартів на зерно та
насіння зернових культур, проводить активну роботу з адаптації системи
стандартів до міжнародних вимог.
За успішне виконання поставлених перед колективом вчених, спеціалістів,
керівників дослідних станцій, лаборантів, техніків, робітників завдань Інститут
нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора (в 1971 р.) та численними
дипломами першого ступеня і золотими медалями ВДНГ. За результатами
Міжнародної виставки «Агро – 2019», що проходила 4–7 червня, колектив
Інституту зернових культур НААН відзначено золотою медаллю.
Інформацію отримано з ДУ Інститут зернових культур НААН.

90 років з часу заснування
ІНСТИТУТУ садівництва НААН
Інститут садівництва НААН – головна науково-дослідна установа галузі в
Україні. Рішення про заснування в Києві Всесоюзного інституту плодового і
ягідного господарства прийнято 14 липня 1930 р. Президією ВАСГНІЛ під

Старий адміністративний корпус інституту (фото 1,2) (м.Київ, Китаєво)
та новий корпус (фото 3) (с.Новосілки)
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головуванням М.І. Вавілова за поданням В.Л. Симиренка (нинішня назва – з
2010 р.). Було затверджено положення про інститут, згідно з яким він
оголошувався науково-дослідною установою, що входила до системи академії, з
союзним масштабом діяльності, визначено наукову мережу інституту – 17
зональних дослідних станцій у найсприятливіших для розвитку садівництва
природно-економічних зонах СРСР.
У різні періоди інститут очолювали В.Л. Симиренко, Т.І. Тильний,
П.К. Константинов, Г.С. Семенов, В.С. Середенко, П.Ф. Плесецький,
М.Ю. Гущин, С.Х. Дука, А.І. Шепельський, В.І. Майдебура, М.В. Андрієнко,
П.В. Кондратенко. Нині його директором є доктор с.-г. наук академік НААН
І.В. Гриник.
Протягом 1930–1932 рр. за методикою завідувача бюро обстежень
професора П.Г. Шитта вчені інституту провели комплексне економічне і
ґрунтово-біологічне обстеження території на площі близько 300 тис. га в різних
регіонах України та СРСР з метою виділення земельних масивів під сади і
ягідники для ведення товарного садівництва. З 1935 р. в інституті почали
розробляти технології вирощування плодових і ягідних культур із заданими
параметрами продуктивності. У 1947 р., за пропозицією інституту, на основі
результатів досліджень та аналізу загального розвитку і продуктивності порід та
сортів в різних ґрунтово-кліматичних регіонах територію України було
розділено на зони плодівництва. Для виділених зон вперше розроблено
сортимент, співвідношення та розміщення порід і найбільш цінних
високоврожайних морозо- та посухостійких сортів з урахуванням екологічних,
економічних, демографічних, технологічних та інших факторів (Гущин М.Ю.,
Дем’янець Є.Ф.).
Вченими проведена оцінка придатності різних типів ґрунтів для
вирощування плодових культур (Тарасенко М.П.); розроблені методи
діагностики та система удобрення насаджень за вмістом елементів живлення в
ґрунті і рослинах (Попович П.Д.); запропонована біогеоценотична схема ведення
досліджень в садівництві (Козак М.В., Козак Н.І.); розроблено агротехнологічні
прийоми вирощування яблуні на малопродуктивних піщаних ґрунтах
(Середа І.І.) та технології освоєння пісків і малопродуктивних земель
(Майдебура В.І., Чиж О.Д.); визначено прийоми зниження міграції радіонуклідів
в системі «ґрунт – плодове дерево» (Грабовський М.П., Савицький Й.Л.).
У 80-х роках XX ст. фундаментальні дослідження комплексу питань з
проблеми економічної ефективності відтворення та продуктивного
використання плодових і ягідних культур провів О.М. Шестопаль. На початку
XXI ст. за методикою М.О. Бублика проведено комплексну оцінку придатності
регіонів України для вирощування плодових та ягідних культур.
З 70-х років XX ст. в інституті було розгорнуто широку програму
досліджень з вивчення вірусних хвороб плодових і ягідних культур, що
дозволило розробити заходи боротьби з ними та уніфікувати методи отримання
безвірусних клонів цих культур, розроблено технологію виробництва садивного
матеріалу на безвірусній основі в культурі in vitro. На початку XXI ст.
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науковцями відділу вірусології розроблено цілісну технологію виробництва
сертифікованого садивного матеріалу плодових, ягідних та декоративних
культур на безвірусній основі; удосконалено та впроваджено біотехнологічні
методи діагностики вірусів (Удовиченко В.М., Тряпіцина Н.В., Медведєва Т.М.).
М.О. Соловйова була організатором досліджень з сільськогосподарської
кріобіології в Україні. У середині XX ст. був розроблений і застосовується в
наукових дослідженнях донині метод швидкого визначення морозостійкості
плодових культур та лабораторний метод прямого проморожування рослин.
Вченими інституту винайдено безконтактний спосіб виміру електричних
потенціалів у рослин, досліджено природу індукованих світлом біоелектричних
процесів в листках рослин, що пов’язані з фотосинтетичними процесами в
хлоропластах (Пасічний О.П.); досліджені причини та наслідки порушення
життєдіяльності плодових рослин за стресових умов (Силаєва А.М.).
Дослідження функціонального стану рослин з використанням індукції
флуоресценції хлорофілу дозволили розробити методи діагностики ураження
рослин вірусною та бактеріальною інфекціями в латентній формі, вдосконалити
інструментальне визначення сили росту рослин та продуктивності (Китаєв О.І.).
У 1935 р., уперше в світі, в інституті почали розробку системи заходів
боротьби з комплексом шкідників та хвороб плодових і ягідних культур
(Гроссгейм М.А.). У довоєнний період ця система базувалась на застосуванні
неорганічних фунгіцидів і інсектицидів, а в повоєнний – системних хлор- і
фосфорорганічних пестицидів. В кінці XX ст. найбільше поширення отримали
розроблені в інституті малооб’ємне обприскування садів, система заходів, що
передбачає чергування пестицидів при кожному обприскуванні і дозволяє
уникнути виникнення стійких до них популяцій шкідників, а також зменшити
залишки хімічних засобів захисту в плодах до часу збирання врожаю
(Каленич Ф.С., Шевчук І.В.).
В інституті і дослідній мережі, яка нині об’єднує 7 дослідних станцій з
різноманітними ґрунтово-кліматичними умовами, створено великий генофонд
плодових і ягідних культур, який налічує майже 2000 сортів яблуні, близько 100
– груші, 638 – сливи, 241 – аличі, 439 – вишні, 515 – черешні, 661 – абрикоса, 77
– персика, 314 – чорної смородини, 147 – порічок, 53 –малини, 47 – суниці і 33 –
аґрусу.
Найбільш активна селекційна робота в інституті та мережі була розпочата
наприкінці 70-х – початку 80-х років минулого століття. Були розроблені методи
добору вихідних форм, гібридизації, фізичного та хімічного мутагенезу,
поліплоїдії, олігогенної селекції.
Особливий внесок у дослідження зробили такі видатні селекціонери
інституту, як С.Х. Дука, Л.Т. Лісовенко, І.К. Дрич, О.П. Родіонов, М.Ю. Гущин,
М.О. Зеленський, І.М. Ковтун, Б.Й. Шабловський, П.Ф. Малахова,
О.Л. Денисюк, І.Х. Шиденко, В.П. Копань та К.М. Копань та ін.; на Мліївській
ДСС – Л.М. Ро, П.Ф. Цехмістренко, М.М. Ніконенко, Г.Р. Сказка, М.А. Борисюк,
І.Й. Ільчишин, І.О. Миколайчук та ін.; на Мелітопольській ДСС –
М.Т. Оратовський, М.Ф. Сидоренко, І.І. Галушко, А.П. Гуменюк,
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Г.О. Федченкова, М.І. Туровцев та В.О. Туровцева та ін.; на Кримській ДСС –
О.С. Харченко, Б.О. Османов, О.Ф. Мілешко, О.Г. Усов та ін.; на Краснокутській
ДСС – О.С. Руденко, А.І. Шепельський, О.Я. Берендей, О.К. Дядченко та ін.; на
Придністровській ДСС – В.І. Сайко; Донецькій ДСС (потім Артемівська, нині
Бахмутська ДСР) – І.П. Черняєв, П.К. Яковлєв, Л.І. Тараненко, П.С. Бережний та
ін.; на Львівській ДСС – З.А. Шестопал та Г.С. Шестопал. В результаті
багаторічної наукової діяльності створено близько 300 сортів плодових і ягідних
культур. Нині роботу продовжують селекціонери Л.Д. Болдижева, О.А. Кіщак,
О.П. Лушпіган, О.М. Ярещенко та ін.
В результаті досліджень з проблем переробки плодів та ягід встановлено,
що кількісний та якісний склад пектинів, а також активність пектолітичних
ферментів істотно впливають на лежкість плодів (Рибак Г.М.). З метою
зменшення втрат продукції від мікробіологічних хвороб при зберіганні був
досліджений видовий склад мікроміцетів на плодах різних сортів яблуні та
визначені найбільш шкодочинні збудники гнилей (Павленко В.П.).
П.В. Кондратенко і Л.М. Шевчук розробили способи подовження тривалості
зберігання плодів і ягід, визначили оптимальні температурні та газові режими
зберігання для певних сортів.
Результатом проведення досліджень лабораторії інноваційних харчових
технологій (Литовченко О.М.) стали понад 100 технологій і рецептур. На
Міжнародних конкурсах і виставках розробки нагороджені більш, ніж 100
золотими, срібними та бронзовими медалями і 7 найвищими нагородами –
кубками Гран-Прі, удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки.
Головним напрямом досліджень відділу механізації, який працює в
інституті з 1965 р., стало проведення робіт з створення нових і вдосконалення
існуючих технічних засобів для забезпечення механізованих технологій по
догляду за садами, ягідниками та вирощуванню садивного матеріалу
(Демидко М.О., Привалов І.С.).
Комплексним агробіологічним дослідженням малопоширених та нових
сортів, видів і форм квітково-декоративних та лікарських рослин, ефіроолійних
культур з метою їх ефективного промислового розмноження в різних ґрунтовокліматичних зонах України займається створена в інституті лабораторія
квітково-декоративних і лікарських рослин (Єжов В.М., Рудник-Іващенко О.І.).
Виведено 20 сортів айстри китайської (калістефуса), зібрано найбільшу базову
колекцію цього виду в Україні (понад 100 сортозразків) (Шевель Л.О.); створено
та адаптовано для умов півночі України колекцію з 77 видів декоративних
рослин; сформовано розширену колекцію лікарських та ефіроолійних культур.
Науковим закладом видається міжвідомчий науковий збірник
«Садівництво». За час діяльності інституту понад 180 випускників аспірантури
захистили дисертації.
Сьогодні дослідження науковців спрямовані на розроблення для основних
зон садівництва новітніх сортів і технологій виробництва плодів та ягід (в т. ч.
сировинні, органічне виробництво), а також садивного матеріалу на основі
біологізації та екологізації захисних заходів з метою обмеження пестицидного
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навантаження на садові агроценози, забезпечення екологічної рівноваги,
поліпшення чистоти довкілля та одержання екологічно чистої продукції
садівництва.
Інформацію отримано з Інституту садівництва НААН.
90 років з часу заснування
ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
Для наукового забезпечення створення і розвитку матеріально-технічної
бази сільського господарства на виконання наказу по Народному комісаріату
земельних справ УРСР 01 липня 1930 р. у м. Харкові було засновано Український
науково-дослідний інститут механізації та електрифікації сільського
господарства (далі – Інститут).
Мережа Інституту: НВО
«Селта»; Запорізький науководослідний центр із механізації
тваринництва;
Державне
підприємство «Агромаш» ННЦ
«ІМЕСГ»;
Державне
підприємство
«Дослідне
господарство
«Оленівське»
ННЦ
«ІМЕСГ»;
Державне
підприємство
–
«Експериментальна
база
«Олександрія» ННЦ «ІМЕСГ»;
Державне
підприємство
«Житлово-експлуатаційне
господарство» ННЦ «ІМЕСГ».
Основні напрями діяльності Інституту:

розвиток наукових основ механізації, автоматизації та
електрифікації сільського господарства в нових умовах господарювання;

розроблення механізованих енергоощадних екологічно безпечних
технологій виробництва сільськогосподарської продукції та поновлювальних
енергетичних ресурсів і способів зниження їхньої собівартості;

створення разом із промисловими підприємствами перспективних
технічних засобів і комплексів машин та устаткування з урахуванням потреб
сільськогосподарських товаровиробників;

удосконалення організаційних форм, технологій і методів
обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки;

розвиток наукових основ формування та оновлення машиннотракторного парку аграрних підприємств для енергоощадного виробництва
конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції та енергоносіїв
біологічного походження;

наукове забезпечення формування державної технічної політики з
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розвитку техніко-технологічного потенціалу АПК України.
Науковим розробкам Інституту присуджені одна Державна премія СРСР,
дві Державних премії УРСР, три Державних премії України та одна Премія
Кабінету Міністрів УРСР у галузі науки і техніки.
Інформацію отримано з ННЦ «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства».
90 років з часу перейменування
ХАРКІВСЬКОГО сільськогосподарського інституту в Харківський інститут
зернових культур (28 червня 1930 р.).
У зв’язку з розукрупненням вищих навчальних закладів зі складу
Харківського сільськогосподарського інституту було виведено факультети і
кафедри, на основі яких створено нові спеціалізовані навчальні заклади та
науково-дослідні інститути. Лісовий факультет з усіма лабораторіями та
обладнанням переведено до Києва, де на його базі відкрито лісогосподарський
інститут. Щоправда, лісівничу кафедру в інституті було збережено. Її незмінним
керівником до 1940 р. був професор Г.М. Висоцький. Інженерно-меліоративний
факультет з усім майном і знаряддям перебазовано до Одеси (пізніше – до
Києва). На базі кафедр механізації сільського господарства і фізики створено
Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства,
першим керівником якого був професор О.О. Алов.
В інституті відкрито найстаріше в системі аграрної освіти України заочне
відділення за спеціальностями «Агрономія» (спеціалізації «Рільництво та
плодоовочівництво») і «Захист рослин». Відділення заочної освіти дало змогу
працівникам сільського господарства отримати вищу сільськогосподарську
освіту без відриву від виробництва. Відкрито відділення вечірнього навчання.
Почала виходити інститутська газета «Шлях праці» (того ж року змінила назву
на «Шлях соцреконструкції»).
Студентський добровільний батальйон брав участь у будівництві
Харківського тракторного заводу.
Інформацію отримано з Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва.

1940
80 років з часу заснування
БУКОВИНСЬКОЇ державної сільськогосподарської дослідної станції
НААН
З часу свого заснування, у вересні 1940 р., і до нині дослідна станція, під
якою б назвою в різні роки вона не функціонувала, її науковці завжди були у
творчому пошуку, організовували і проводили ґрунтовні наукові дослідження з
широкого кола актуальних для сільського господарства Буковини проблем.
На станції налічується три наукові відділи та один сектор. Науковий
потенціал – 25 наукових працівників, з них 2 доктори наук та 8 кандидатів наук.
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Станції підпорядковано Державне підприємство
«Дослідне господарство «Чернівецьке» Буковинської
державної сільськогосподарської дослідної станції
НААН».
Пріоритетні напрями наукових досліджень:

розробка ґрунтозахисних систем землеробства
та проблем агроекології;

освоєння
і
впровадження
науковообґрунтованих систем ведення тваринництва і
рослинництва в регіоні;

розробка
систем
кормовиробництва,
підвищення продуктивності та ефективності
використання природних кормових угідь і пасовищ;
Директор станції

селекція, насінництво зернових, зернобобових,
Осадчук Василь
кормових та інших сільськогосподарських культур;
Дмитрович

розробка
та
наукове
супроводження
технологічних проектів вирощування сільськогосподарських культур,
ефективного використання земельних угідь;

вдосконалення існуючих і виведення нових порід, породних груп, типів,
ліній сільськогосподарських тварин;

розробка технологій виробництва та переробки продукції тваринництва;

виконання функцій регіонального центру наукового забезпечення
агропромислового виробництва;

розробка і науковий супровід регіональних і місцевих програм розвитку
галузей сільського господарства та сільських територій;

розробка економічно-обґрунтованих моделей виробництва сільськогосподарської продукції в господарствах різних форм власності.
Кращі інноваційні розробки. За період існування станції її науковцями створено
33 гібриди кукурудзи, 17 сортів сої, 7 сортів квасолі, виведено 2 типи молочної і
1 тип м’ясної порід великої рогатої худоби, 2 типи овець. Розроблено ряд
ефективних технологій землеробства, рослинництва і тваринництва.
За останні три роки науковцями створено і рекомендовано для освоєння у
виробництво 2 сорти сої та 1 сорт
квасолі, 3 гібриди кукурудзи.
Отримано 4 патенти і подано заявку
на винаходи. Науковцями освоюється
новий напрям – вирощування
біоенергетичних культур на схилових
еродованих,
малопродуктивних
землях.
Серед
них
інноваційно
привабливими є:
Сорт квасолі Ната. Сорт
зернового напрямку використання.
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Тип кущовий. Період вегетації – 75–85
днів, урожайність зерна – 2,9 т/га, вміст
сирого протеїну в зерні – 25%, зерно біле.
Маса 1000 насінин середня (190–200 г).
Сорт придатний до механізованого
збирання.
Сорт сої Рогізнянка. Сорт сої
зернового напрямку з періодом вегетації
107––112 днів. Рослина за висотою від
середньої до високої. Висока стійкість до
засухи та осипання насіння. Висота при кріплення нижнього бобу 14,5–15,3 см.
Урожайність зерна досягає 4–4,5 т/га, вміст білку в насінні 39–41%, олії 19–21%.
Гібрид кукурудзи ДН Синевир. Трилінійний, ранньостиглий гібрид (ФАО
190). Потенційна врожайність зерна 10,5 т/га. Стійкий до вилягання та основних
хвороб і шкідників. Посухостійкий. Рекомендована густота стояння рослин
перед збиранням 75 тис. на гектар.
Гібрид кукурудзи ДБ Хотин. Трилінійний, середньоранній гібрид (ФАО
250). Потенційна урожайність за стандартної вологості 14 % – 12,7 т/га. Вихід
зерна складає – 82,0 %. Вміст крохмалю – 74,3 %, а вміст білка становить 12,1 %.
Характеризується високою адаптивною здатністю. Стійкий до вилягання.
Гібрид кукурудзи ДБ Лада. Ранньостиглий гібрид (ФАО 190). Потенційна
врожайність зерна 13,1 т/га. Вихід зерна складає – 82,5 %. Вміст крохмалю – 70,7
%, а вміст білка становить 12,9 %. Стійкий до вилягання та основних хвороб і
шкідників. Посухостійкий. Швидко втрачає вологу при дозріванні.
Спосіб вирощування цукрового сорго для виробництва біоетанолу в умовах
південно-західного Лісостепу. В основі способу лежать такі показники, як
розміщення сорго після кращих попередників, основний обробіток ґрунту,
внесення добрив, підготовка та посів насіння, догляд за посівами та збирання
урожаю. Це забезпечує збільшення урожаю зеленої маси, збільшення біоетанолу
за рахунок накопичення більшої кількості цукрів в клітинному соку.
Прикарпатський внутріпородний та Буковинський заводський типи
української червоно-рябої молочної породи.
Показники продуктивності буковинського заводського типу:
продуктивність корів за лактацію – 5,5–6 тис. кг молока;
вміст жиру в молоці – 3,7–3,8%;
вміст білку в молоці – 3,1–3,3%;
відтворювальна здатність корів – 92–94%;
тривалість продуктивного періоду 4–5 лактацій.
Буковинський зональний тип м’ясного сименталу, переважає місцевий
симентал комбінованого типу за добовими приростами на 15–25%, забійному
виходу м’яса на 7,5–8,5%. М’ясна продуктивність бичків за повний цикл
вирощування від дати народження до 18 місяців становить: • жива маса від 534
кг; • добові прирости – 830–900 г; • витрати кормів на 1 кг приросту – 7,8–9,7 кг
кормових одиниць. Рентабельність реалізації племінного молодняку – 31%.
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Буковинський тип асканійської
м’ясо-вовнової породи овець з кросбредною
вовною. Продуктивність вівцематок:
жива маса – 57–62 кг; довжина вовни –
12,5–15,0 см; настриг чистої вовни – 2,8–
3,0 кг; вихід ягнят на 100 вівцематок –
110–125 голів; вихід товарного молока –
80–100 кг; виробництво бринзи від
вівцематки – 20–25 кг. Вівцям цього типу
властива міцна конституція. Особливістю
буковинського типу овець є їх висока
молочність.
Буковинський
тип
асканійської
каракульської
породи
овець.Продуктивність вівцематок: жива маса – 52–55 кг; вихід ягнят на 100
вівцематок – 125–132 голови; тип смушків – плоский, ребристий, жакетний;
вихід смушків І сорту – 68–73 %; вихід товарного молока від вівцематки – 80–
120 кг; виробництво бринзи – 20–30 кг.
Науковці станції мають великий науковий і практичний досвід роботи в
аграрному секторі, постійно надають сільгосптоваровиробникам консультаційні
послуги та проводять й беруть участь у навчанні кадрів керівників та спеціалістів
агроформувань.
Інформацію отримано з Буковинської державної сільськогосподарської дослідної
станції НААН

1960
60 років від дня заснування
ІНСТИТУТУ біології тварин НААН
Інститут біології тварин НААН є
правонаступником Українського науководослідного інституту фізіології і біохімії
сільськогосподарських тварин. Постановою
Ради Міністрів УРСР за № 1799 від 3
листопада 1960 р. в мережі Української
сільськогосподарської академії наук на базі
відділу біохімії сільськогосподарських тварин
Науково-дослідного інституту землеробства і
тваринництва західних районів УРСР був
заснований Український науково-дослідний інститут фізіології і біохімії
сільськогосподарських тварин. Створення Інституту саме у Львові стало
можливим завдяки високому авторитету українського вченого, біохіміка зі
світовим іменем Ґжицького Степана Зеноновича та сформованій ним львівській
школі біохіміків. До цієї школи необхідно віднести передусім І.Д. Головацького,
Я.Л. Германюка, Б.Ф. Сухомлінова, Ф.Ю. Палфія, В.М. Головача, С.Й. Кусеня,
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І.Г. Пупіна, І.А. Макара, П.З. Лагодюка, І.І. Розгоні, В.Й. Скорохода,
Н.Я. Довганя, Ф.І. Вридника
На всіх етапах свого функціонування Інститут біології тварин НААН був і
залишається потужною науковою установою у галузі тваринництва та
ветеринарної медицини, завданням якої є проведення фундаментальних
досліджень з фізіології, біохімії, біотехнології, живлення, відтворення, клінічної
біохімії, імунології, одержання екологічно безпечних продуктів харчування.
Інститут виконує унікальні для аграрної науки дослідження з синтезу та
використання поліфункціональних наноматеріалів у тваринництві та
ветеринарній медицині.
У діяльності Інституту біології тварин НААН важливе місце займає
підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації та формування наукових шкіл.
Про високий професійний рівень кандидатів і докторів свідчить стажування
співробітників інституту в наукових установах і університетах США, Японії,
Німеччини, Австрії, Франції, Швеції, Польщі, Чехії та інших.
Вчені, які пройшли підготовку в Інституті біології тварин НААН, успішно
працюють як за кордоном, так і в науково-дослідних інститутах та університетах
Львова, Києва, Одеси, Чернігова, Кам’янця-Подільського, Тернополя, Чернівців
й інших міст України. Серед вчених, наукове становлення і зростання яких
проходило в Інституті, – 6 академіків НААН і 4 члени-кореспонденти НААН.
В Інституті сформовані наукові школи:

рубцевого метаболізму – 10 докторів і 32 кандидати наук;

вікової фізіології і біохімії – 6 докторів і 37 кандидатів наук;

біохімії вовноутворення – 4 доктори і 27 кандидатів наук;

живлення тварин – 3 доктори і 15 кандидатів наук;

біологічно активних речовин – 2 доктори і 14 кандидатів наук;

біології відтворення – 4 доктори і 17 кандидатів наук;

регуляції процесів молокоутворення – 8 докторів і 22 кандидати наук;

ендокринної регуляції – 3 доктори і 20 кандидатів наук;

клінічної біохімії, фізіології та патології мозку – 5 докторів і 17 кандидатів
наук;

екологічної фізіології та якості продукції – 3 доктори і 8 кандидатів наук;

фізіології, біохімії та живлення птиці – 3 доктори і 16 кандидатів наук;

імунології – 2 доктори і 8 кандидатів наук.
На даний час в Інституті є 10 акредитованих лабораторій, а саме:
лабораторія обміну речовин імені С.З. Гжицького;
лабораторія фізіології, біохімії та живлення птиці;
лабораторія біохімії адаптації та онтогенезу тварин;
лабораторія живлення та біосинтезу продукції тварин;
лабораторія екологічної фізіології та якості продукції;
лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії;
лабораторія імунології;
лабораторія біотехнології відтворення;
лабораторія розведення та селекції тварин;
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лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень.
Це єдиний Інститут в державі де спільно працюють біологи, ветеринарні
лікарі, зоотехніки. З часів заснування діє аспірантура і докторантура з
біологічних, сільськогосподарських і ветеринарних наук. В Інституті
проводиться підготовка наукових кадрів із спеціальностей: 091 – Біологія, 211 –
Ветеринарна медицина, 204 – Технологія виробництва та переробки продукції
тваринництва, а також діє спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій з
біологічних, сільськогосподарських і ветеринарних наук за спеціальностями:
«біохімія» та «фізіологія людини і тварин».
Інститут видає фаховий науковий журнал «Біологія тварин», який
цитується у багатьох міжнародних базах даних. В ньому друкують свої праці
вчені з аграрних, біологічних, медичних університетів, наукових установ нашої
країни та з-за кордону.
Упродовж 60 років діяльності Інституту біології тварин НААН
змінювались покоління вчених, але атмосфера творчості, професійної етики,
закладена засновником інституту С.З. Ґжицьким, передається з покоління в
покоління. Важливе значення має передавання досвіду і знань від попередників,
оскільки це дає змогу поєднати минуле і сучасне та оцінити спадщину тих, хто
творив історію.
-

Інформацію отримано з Інституту біології тварин НААН.
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