
ГЕРОЙ УКРАЇНИ 

 

Ровчак Андрій Якович 

(нар. 1953 р.) 

 
Народився в 1953 р. у с. Бугаївка Ізюмського району Харківської 

області в сім’ї колгоспників. Під час навчання у школі був активним 

учнем, комсоргом класу, добре навчався, у період літніх канікул 

допомагав господарству у збиранні врожаю, ще з самого дитинства 

мріяв стати агрономом. У 1970 р. закінчив середню школу та за 

направленням правління колгоспу «Восток» Ізюмського району 

вступив на факультет захисту рослин Харківського 

сільськогосподарського інституту імені В. В. Докучаєва, який 

закінчив у 1975 р. 

За час навчання в інституті виявив себе здібним студентом, був 

нагороджений знаком «За відмінне навчання», мав неодноразові 

подяки від ректорату та громадських організацій інституту за активну 

участь у третьому трудовому семестрі. 

Після закінчення інституту працював агрономом у рідному 

колгоспі, який під час реформування отримав назву 

сільськогосподарського кооперативу «Восток», став його керівником. 

За особистий внесок в організацію та забезпечення одержання 

високих показників із виробництва сільськогосподарської продукції, 

розвиток соціальної сфери указом Президента України від 10 



листопада 2008 р. йому присвоєно звання Героя України та вручено 

орден Держави. 

Понад 30 років А.Я. Ровчак очолює ТОВ СВК «Восток» 

Ізюмського району Харківської області. Депутат районної ради 

кількох скликань. Аграрій-практик, він має чітке бачення розвитку 

сільського господарства в умовах України – європейської держави. 

Він не лише вболіває за селян та господарство, а й прагне 

кардинально змінити ставлення держави до людини та країни. 

Завдяки йому не лише в Ізюмському, а і в Борівському, 

Шевченківському районах Харківської області постійно створюються 

нові робочі місця. 

Андрій Якович Ровчак – людина конкретної справи. Саме у 

нього краща на весь район соціальна сфера: школа, дитячий садок, 

лікарня, відділення територіального центру, будинок культури, один 

із кращих у районі та області колектив художньої самодіяльності. 

Господарство щорічно за власні кошти оздоровлює школярів, сплачує 

за утримання дітей у дитсадку, допомагає школі. Соціальні гарантії 

забезпечені всім працівникам кооперативу.  

Нині сільськогосподарський кооператив «Восток» є одним з 

найкращих базових господарств Харківської області для проходження 

виробничої і технологічної практики студентів агробіологічних, 

інженерних та економічних спеціальностей університету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИПУСКНИКИ ХНАУ 

 

Білик Микола Олексійович 

(нар. 1941 р.) 

 
Народився у 1941 р. У 1968 р. закінчив з відзнакою Харківський 

сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю 

«захист рослин». З 1968 до 1980 рр. працював завідувачем 

Харківської обласної біологічної лабораторії. У 1976 р. закінчив 

аспірантуру (заочно) в Харківському СГІ ім. В. В. Докучаєва. У 

1977 р. Микола Олексійович захистив дисертацію й отримав науковий 

ступінь кандидата біологічних наук. З 1980 р. по теперішній час – 

доцент кафедри фітопатології Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва. З 1990 до 2012 рр. – голова 

навчально-методичної комісії факультету захисту рослин. У 2014 р. 

рішенням вченої ради Харківського НАУ ім.. В.В. Докучаєва Білику 

М.О. присвоєно звання професора університету. 

Наукові дослідження вченого пов’язані з розробкою та 

вдосконаленням технологій виробництва і застосування біологічних 

засобів захисту рослин від хвороб та шкідників. Протягом 10 років 

М. О. Білик був виконавцем Державної бюджетної тематики 

Міністерства аграрної політики України. За його розробками і під 

його методичним керівництвом організовано біотехнологічні 

лабораторії з виробництва біологічних агентів та впроваджено у 

виробництво біологічні засоби захисту рослин від шкідливих 

організмів овочевих культур закритого ґрунту в радгоспах «Зміївська 



овочева фабрика» і «Харківська овочева фабрика» Харківської області 

та «Разуменський» Бєлгородської області Росії.  

Учений підготував і видав: один підручник (у співавторстві) та 

18 навчальних посібників з них дев’ять з грифом Мінагрополітики 

України. Усього опублікував понад 100 наукових праць. Має один 

патент на винахід. 

З 1999 р. по теперішній час – учений секретар спеціалізованої 

вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальностей 

«ентомологія», «фітопатологія» та «агроґрунтознавство і агрофізика». 

Нагороджений трудовими відзнаками «Відмінник вищої школи 

СРСР», «Відмінник аграрної освіти та науки України», срібною 

медаллю ВДНГ СРСР, Почесною грамотою Мінагрополітики 

України. 

Ваганова Катерина Георгіївна 

(1926–2009 рр.) 

 
Кандидат біологічних наук, доцент. У 1948 р. закінчила ХСГІ 

ім. В.В. Докучаєва за фахом «учений агроном по захисту рослин». 

У 1948–1949 рр. працювала старшим інженером по спезастосуванню в 

загоні с.-г. авіації (м. Орел). З 1950 до 1967 рр. – лаборант, потім 

старший лаборант кафедри зоології та ентомології ХСГІ. У 1964–1978 

рр. навчалася в аспірантурі (заочна форма) при кафедрі, науковий 

керівник – доктор біологічних наук, професор О.О. Мігулін. 

Захистила кандидатську дисертацію у 1972 р. 



У 1967–1977 рр. – асистент кафедри зоології та ентомології. 

У 1977–1987 рр. – доцент кафедри. У 1987–1989 рр. – старший 

науковий співробітник ГДТ №1/86. Вела наукову роботу по темі 

«Шкідники смородини та боротьбі з ними у Харківській області». 

Опублікувала понад 30 наукових і методичних праць. Читала лекції та 

проводила лабораторно-практичні заняття з курсів «Загальна 

ентомологія», «С.-г ентомологія», на факультетах захисту рослин, 

агрономічному, агрохімії та ґрунтознавства, економічному, 

факультету підвищення кваліфікації. 

В різні роки була профоргом кафедри, головою профбюро 

факультетах захисту рослин, членом методичної комісії, секретарем 

ради факультету та ін. 

Нагороджена багатьма почесними грамотами за досягнуті успіхи 

в навчальній, науковій, методичній та суспільній роботі.  

 

Васильєв Вадим Петрович 

(1912–2003 рр.) 

 
Доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, 

заслужений діяч науки, лауреат Державної премії України в галузі 

науки і техніки. У 1935 р. закінчив Харківський 

сільськогосподарський інститут, факультет захисту рослин. З 1941 до 

1975 рр. працював в Українському НДІ плодівництва на посаді 

старшого наукового співробітника. У 1947–1953 рр. – завідувач 



відділу захисту рослин НДІ плодівництва; із 1953 до 1979 рр. – 

директор  Українського НДІ захисту рослин (нині – Інститут захисту 

рослин УААН), одночасно з 1958 р. – професор Української 

сільськогосподарської академії. З 1998 р. – старший науковий 

співробітник-консультант ІЗР. 

Понад 60 років Вадим Петрович присвятив розвитку 

вітчизняної науки із захисту рослин. Він усебічно обґрунтував основи 

інтегрованого захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих 

організмів, окреслив шляхи оптимізації імунологічного, 

агротехнічного, біологічного та хімічного методів. Сучасні проблеми 

захисту рослин виклав у 200 наукових працях. Опублікував 10 

монографій, вісім довідників, понад 10 брошур. У 1973–1975 рр. 

вийшла у світ за його редакцією унікальна монографія «Вредители 

сельскохозяйственных и лесных насаждений» у трьох томах, 

перевидана в 1987–1988 рр. Учений був прекрасним педагогом. 

Створив наукову школу з проблем захисту рослин. Серед його учнів 

дев’ять докторів наук та 50 кандидатів наук.  

У 1973 р. В. П. Васильєву Указом Президії Верховної Ради 

Української РСР присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки 

УРСР. У 1976 р. йому присуджено Державну премію Української РСР 

в галузі науки і техніки. За вагомий внесок у розвиток вітчизняної 

науки він нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, 

двома орденами «Знак Пошани» та медалями. Американський 

біологічний інститут присвоїв йому почесний титул «Людина 1997 

року». 

За ратні подвиги у Великій Вітчизняній війні Вадим Петрович 

нагороджений орденом Червоної Зірки, орденом Вітчизняної війни II 

ступеня, медалями «За бойові заслуги», «За оборону Кавказу», «За 

оборону Києва», «За перемогу над Німеччиною». 

 

 

 

 

 

 

 



Газієв Мамед Бахадур огли 

(нар. 1960 р.) 

 
 Народився 14 серпня 1960 р. в с. Баназур Гадрутського району 

Азербайджанської Республіки. У 1979 р закінчив середню школу 

ім. М. Горького Джебраїльський району Азербайджанської РСР. У 

1979–1981 рр. служив у лавах Радянської Армії. У 1981–1982 рр. 

працював робітником у радгоспі ім. К. Маркса Гадрутського району 

Азербайджанської РСР. 

У 1982 р. направлений Азербайбайджанскою РСР до 

Харківського державного сільськогосподарського інституту 

ім. В.В. Докучаєва,який закінчив у 1987 р. з відзнакою за 

спеціальністю вченого агронома із захисту рослин. 

У 1987–1989 рр. працював у радгоспі ім. М. Азізбекова 

Джебраїльського району Азербайджанської РСР на посаді старшого 

агронома із захисту рослин. 

У 1989–1992 рр. працював науковим співробітником у 

Всесоюзному науково-дослідному інституті фітопатології 

(Середньоросійська філія ВНДІФ). 

У 1982–1993 рр. працював агрономом першої категорії на станції 

захисту рослин Джебраїльського району Азербайджанської 

Республіки. 

У 1993 р. у зв’язку з окупацією Джебраїльського району переїхав 

до Гаджігабульского району Азербайджанської Республіки і 

працював начальником станції захисту рослин. 



У 1994–1997 рр. був науковим співробітником у НДІ 

Землеробства Азербайджанської Республіки. 

З 2 лютого 1997 р. за розпорядженням Президента 

Азербайджанської Республіки призначений на посаду начальника 

Інспекції з карантину рослин при Кабінеті Міністрів 

Азербайджанської Республіки. 

4 лютого 2000 р. після ліквідації карантинної інспекції у зв’язку 

з удосконаленням аграрної реформи в Азербайджанській Республіці 

призначений начальником Управління охорони природи, меліорації і 

контролю за використанням земель Міністерства сільського 

господарства Азербайджанської Республіки. 

У 2005–2006 рр. працював заступником начальника відділу 

контролю за використанням земель, виробництва і переробки 

рослинницької продукції. 

6 червня 2006 р. призначений заступником начальника Відділу 

охорони природи, меліорації і контролю за використанням земель. 

Нині начальник Відділу контролю за використанням земель 

Міністерства сільського господарства Азербайджанської Республіки. 

 

Голосняк Надія Михайлівна 

(нар. 1952 р.) 

 
Народилася у 1952 р. в с. Старовіровка Ново-Водолазського 

району Харківської області. У 1970 році закінчила Покотилівську 

середню школу і вступила на факультет захисту рослин Харківського 

с.-г. інституту ім. В. В. Докучаєва, який успішно закінчила у 1975 р.і 

за фахом «Учений агроном із захисту рослин». 



Спочатку працювала лаборантом на кафедрі зоології та 

ентомології ХСГІ (1975–1976 рр.), потім – старшим лаборантом, 

молодшим науковим співробітником лабораторії алелопатії насіння 

кафедри селекції та генетики (1977–1985 рр.). 

З 1985 р. Надія Михайлівна — асистент, а з 2005 р. – старший 

викладач кафедри фітопатології. На високому рівні проводила 

лабораторно-практичні заняття із загальної та сільськогосподарської 

фітопатології і вірусології, інтегрованого захисту рослин. Читала 

лекції з курсів «Загальна та сільськогосподарська вірусологія», 

«Інтегрований захист рослин», бакалаврам, магістрам та слухачам 

інституту післядипломної освіти, слухачам курсів підвищення 

кваліфікації для агрономів-апробаторів та фахівців державних 

контрольно-насіннєвих інспекцій України. 

Крім навчальної, Надія Михайлівна займалася науковою 

роботою. Вивчала основні хвороби озимої пшениці та заходи щодо 

обмеження їх шкідливості. Автор і співавтор понад 20 наукових і 

навчально-методичних праць. 

Надія Михайлівна виконувала велику і відповідальну громадську 

роботу. Протягом 10 років була головою профспілкового бюро 

факультету захисту рослин, членом профкому університету, головою 

комісії по роботі з жінками, дітьми та підлітками. 

За багаторічну плідну працю Надія Михайлівна Голосняк 

неодноразово нагороджували почесними грамотами  ХНАУ 

ім. В. В. Докучаєва, Харківського обкому профспілки працівників 

АПК, Харківської райдержадміністрації та Харківської районної ради, 

головного управління освіти і науки Харківської 

облдержадміністрації. Вона нагороджена трудовою відзнакою 

«Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня» (2008 рік) 

Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

 

 

 

 

 

 

 



Гринько Ніна Миколаївна 

(нар. 1954 р.) 

 
Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник. 

Народилася у 1954 р. У 1978 р. з відзнакою закінчила Харківський 

сільськогосподарський інститут ім.. В.В. Докучаєва, у якому з 1978 до 

1980 рр. працювала старшим лаборантом кафедри фітопатології . 

У 1983 р. закінчила денну аспірантуру в Московському 

державному університеті імені М. В. Ломоносова і захистила 

кандидатську дисертацію на присвоєння наукового ступеня кандидата 

біологічних наук зі спеціальності «ботаніка».  

Із вересня 1984 до лютого 1985 рр. Н.М. Гринько працювала 

асистентом кафедри фітопатології факультету захисту рослин 

Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва. У 

1990 р. рішенням ВАКу СРСР їй присуджено наукове звання 

старшого наукового співробітника, з 1995 р. вона –– провідний 

науковий співробітник, з 1998 р. – головний науковий співробітник, 

заступник директора з наукової роботи ДНУ «Адлерівська дослідна 

станція» ВІР імені М. І. Вавилова. 

У 2001 р. в Московському державному університеті імені 

М. В. Ломоносова Ніна Миколаївна захистила докторську дисертацію 

на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук зі 

спеціальності «мікологія». 



Основні напрями досліджень: розробка екологічно безпечних 

прийомів захисту овочевих культур захищеного ґрунту від комплексу 

листостеблових і ґрунтових грибних патогенів; імунологічний 

скринінг генофонду овочевих культур ВІР з метою виділення джерел 

цінних ознак для селекції; аналіз внутрішньовидового поліморфізму 

фітопатогенних мікроміцетів. Підтримує багаторічні творчі зв’язки з 

колективом кафедри фітопатології, публікуючи у співавторстві 

наукові статті у «Віснику ХНАУ». 

Професор Н.М. Гринько опублікувала у вітчизняних та 

зарубіжних виданнях понад 200 наукових праць (монографії, 

методичні вказівки і рекомендації), має авторські свідоцтва і патенти 

Російської Федерації на винаходи. 

 

Євтушенко Микола Дмитрович 

(нар. 1947 р.) 

 
Кандидат біологічних наук, професор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 

заслужений працівник освіти України, почесний член Українського 

ентомологічного товариства. У 1974 р. з відзнакою закінчив 

факультет захисту рослин ХСГІ ім. В.В. Докучаєва і з цього ж року 

працював в інституті на посадах: секретаря комітету комсомолу 

інституту, декана по роботі з іноземними студентами, проректора з 

навчальної роботи, а з 1996 до березня 2007 рр. – ректора 



агроуніверситету. З 2017 р. – завідувач кафедри зоології та 

ентомології ім. Б. М. Литвинова, почесний ректор ХНАУ, радник 

ректора. 

У 1979 р. Микола Дмитрович захистив кандидатську дисертацію, у 

1986 р. йому було присвоєне вчене звання доцента, а у 2001 р. – 

професора. З 1986 по 1989 рр., працював у сільськогосподарському 

інституті м. Пномпеня (Камбоджа) викладачем, завідувачем кафедри, 

деканом факультету агрономії і лісового господарства. Успішно 

забезпечив перші два випуски агрономів і лісівників, створив дослідне 

поле, особисто підготував дев’ять магістрів наук. Проводив дослідження з 

вивчення шкідників манго, рису, кукурудзи, капусти, тютюну та бобових. 

Науково-дослідницька робота професора М.Д. Євтушенка 

пов’язана з вивченням біології, динаміки чисельності, шкодочинності 

основних шкідників саду та зміною видового складу ентомофауни 

залежно від віку плодових дерев і пестицидного навантаження, 

трофічних зв’язків у консорції яблуні, особливостей екології і масового 

розповсюдження, сезонної динаміки чисельності і сукцесійних змін в 

ентомокомплексі яблуневого саду. У 2007 р. розпочав дослідження 

видового складу шкідників ріпака й гірчиці. Підготував трьох 

кандидатів наук. Автор і співавтор близько 180 наукових та навчально-

методичних праць, у тому числі: трьох підручників, двох практикумів, 

14 навчальних посібників, чотирьох  монографій і двох винаходів. 

У різні роки був головним редактором «Вісника ХНАУ» серія 

«Біологія», членом редколегій «Вісника ХНАУ», серія «Ентомологія і 

фітопатологія» та «Известий Харьковского энтомологического 

общества», вісім років – головою Харківського відділення Українського 

ентомологічного товариства, депутат Харківської обласної ради п’ятого 

скликання. Почесний професор Фуджіанського університету сільського 

господарства та лісівництва (Китай). За роки роботи Миколи 

Дмитровича на посаді ректора колектив університету нагороджено 

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, а у 2002 р. 

агроуніверситету було надано статус національного.  

Нагороджений пам’ятною медаллю Верховної Ради України 

«Десять років незалежності України», трудовими відзнаками 

Мінагрополітики України «Знак Пошани», «Відмінник аграрної освіти і 

науки» ІІ і ІІІ ступенів, Почесною відзнакою голови Харківської 



облдержадміністрації «Слобожанська слава», почесний громадянин 

Харківського району та с. Беєве Липоводолинського району Сумської 

області. Почесний член ГО «Українське ентомологічне товариство» та 

«Українського товариства мисливців і рибалок». Неодноразово 

нагороджений почесними грамотами Міністерства сільського 

господарства СРСР та Мінагрополітики України. 

 

Їжик Микола Костянтинович 

(1938-2005 рр.) 

 
Народився 16 серпня 1938 р. у с. Мала Нехвороща Машівського 

(раніше Нехворощанського) району Полтавської області в сім’ї 

вчителя. Після семи класів Красногорівської СШ №1 (Донецька 

область) закінчив з відзнакою Донецький сільськогосподарський 

технікум. У 1956 р. вступив на агрономічний факультет Харківського 

сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва, який закінчив 

з відзнакою у 1961 р. Рік працював агрономом у радгоспі в 

Харківській області. 

З 1962 р. Микола Костянтинович – науковий співробітник 

агроекологічної лабораторії, потім асистент кафедри рослинництва 

Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва. 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук на тему: «Влияние экологических 

факторов на полевую всхожесть семян основных полевых культур 

Лесостепи УССР» зі спеціальності «Рослинництво» захистив у 1968 р. 



У 1969–1975 рр. – доцент кафедри рослинництва Кам’янець-

Подільського сільськогосподарського інституту. У 1975 р. повернувся 

до Харківського СГІ на кафедру рослинництва. Дисертацію на 

здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за 

фахом «Рослинництво» на тему: «Біологічне та екологічне 

обґрунтування прийомів одержання високоякісних сходів польових 

культур у Лісостепу України» захистив у 1995 р. Звання професора 

йому присвоєно у 2001 р.  

З 1998 до 2005 рр. професор Їжик М.К. очолював кафедру 

ботаніки та фізіології рослин Харківського аграрного університету 

імені В.В. Докучаєва. Читав курс «Фізіологія рослин з основами 

біохімії та біотехнології», заснував новий курс «Фітонцидологія з 

основами вирощування та застосування фітонцидно-лікарських 

рослин». Один з фундаторів спеціалізації «Насіннєзнавство» на 

агрономічному факультеті. Ним створено універсальну навчально-

контролювальну лінгвістичну комп’ютерну програму (УНКЛП) — 

«Фізіологія рослин з основами біотехнології» (авторське право на 

винахід № 11304). Учений входив до складу секції насінництва і 

насіннєзнавства УААН, науково-технічної ради Держкомстату 

України з розробки стандартів насіннєвого контролю, ради 

Національного центру насінництва і насіннєзнавства УААН, був 

нагороджений почесною відзнакою «За освоєння цілинних і 

перелогових земель» (1958 р.). 

За участі Миколи Костянтиновича Їжика розроблено систему 

заходів поліпшення якості сходів сільськогосподарських культур, а 

також пристрої для передпосівного диференційованого сортування 

насіння зі сферичною формою. Науковим здобутком професора є 

більше 60 наукових та навчально-методичних праць, 11 авторських 

свідоцтв і патентів. 

 

 

 

 

 

 

 



Ковалик Анатолій Йосипович  

(1937–1989 рр.) 

 
Кандидат біологічних наук, доцент. Народився 1937 р. у 

с. Калюжине Кегичівського району Харківської області. 

В 1964 р. з відзнакою закінчив факультет захисту рослин 

Харківського СГІ ім. В.В. Докучаєва. З 1964 до 1965 рр. – завідувач 

аспірантури ХСГІ ім. В.В. Докучаєв. З 1964 до 1969 рр. – секретар 

комітету ЛКСМУ ХСГІ. У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію 

з теми: «Закономерности динамики численности жуков-щелкунов и 

их личинок и меры борьбы с ними в овощном севообороте учебно-

опытного хозяйства «Коммунист».  

З 1969 до 1974 рр. – директор Української дослідної станції 

шовківництва. З 1974 до 1979 рр. – голова виконкому Харківської 

районної ради народних депутатів. У1979 1987рр. – доцент кафедри 

зоології та ентомології ХСГІ ім. В.В. Докучаєва. З 1987 до 1989 рр. – 

генеральний директор Українського науково-виробничого об’єднання 

«Укрплемгрена». 

Опублікував понад 40 наукових праць. Анатолій Йосипович 

нагороджений медаллю «За доблесний труд» (1970 р.), орденом 

Трудового Червоного Прапора (1976 р.), срібною медаллю ВДНГ 

СССР (1976 р.). 

Була підготовлена до захисту докторська дисертація на тему: 

«Етномофауна польових сівозмін Лівобережної України і шляхи 

оптимізації захисних заходів»(1986 р.). 

 

 



Колупаєв Юрій Євгенович 

(нар. 1967 р.) 

 
Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки і 

фізіології рослин. Народився у 1967 р. У 1988 р. закінчив факультет 

агрохімії і ґрунтознавства Харківського сільськогосподарського 

інституту ім. В. В. Докучаєва. У 1992 р. в Інституті фізіології рослин 

Російської АН (Москва) захистив дисертацію «Стресіндуковані зміни 

активності інвертази і перетворення розчинних вуглеводів у злакових 

рослин: можливі причини та фізіологічна роль» на здобуття наукового 

ступеня кандидата біологічних наук. 

У 2008 р. в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України 

(Київ) захистив дисертацію «Фізіолого-біохімічні механізми 

формування адаптивних реакцій рослин: роль активних форм кисню 

та іонів кальцію» зі спеціальності 03.00.12 «фізіологія рослин» на 

здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук. З 1989 р. і 

дотепер працює у Харківському національному аграрному 

університеті, де пройшов шлях від молодшого наукового 

співробітника до професора, завідувача кафедри.  

Ю.Є. Колупаєв – спеціаліст у галузі фізіології стресу й адаптації 

рослин. Одним із перших в Україні почав дослідження ролі 

сигнальних посередників у формуванні адаптивних реакцій рослин. 

Сформулював концепцію взаємодії активних форм кисню та іонів 

кальцію як посередників у процесах запуску адаптивних реакцій 

рослин. Нині вчений з учнями досліджує функції оксиду азоту, 



жасмонової кислоти і брасиностероїдів в адаптації рослин до дії 

абіотичних стресорів.  

За ініціативи Юрія Євгеновича у Харківському національному 

аграрному університеті створено міжкафедральну науково-дослідну 

лабораторію фізіології і біохімії стресу рослин, на кафедрі ботаніки і 

фізіології рослин відкрито аспірантуру і докторантуру зі 

спеціальності «фізіологія рослин». Ю.Є. Колупаєв – головний 

редактор журналу «Вісник ХНАУ», серія «Біологія»; член 

спеціалізованої ученої ради Д 26.212.01 із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій при Інституті фізіології рослин і генетики 

НАН України (Київ) та спеціалізованої ученої ради К 64.803.02 із 

захисту кандидатських дисертацій при ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.  

Професор Ю.Є. Колупаєв – автор близько 300 наукових та 

науково-методичних праць, у тому числі двох монографій та понад 20 

статей у зарубіжних (англомовних) журналах.  

 

Красиловець Юрій Гаврилович 

(1935–2013 рр.) 

 
Народився 20 листопада 1935 р. у с. Славгород 

Краснопільського району Сумської області в сім’ї лісничого. У 1958 

р. вступив до Харківського сільськогосподарського інституту 

ім. В. В. Докучаєва на факультет захисту рослин, який закінчив з 



відзнакою у 1963 р. і здобув спеціальність «вчений агроном із захисту 

рослин». Після закінчення інституту Ю. Г. Красиловець  працював на 

виробництві: агрономом-ентомологом Балаклійського виробничого 

колгоспно-радгоспного управління Харківської області, науковим 

співробітником Сумської обласної державної сільськогосподарської 

дослідної станції та агрономом відділку насіннєвого  радгоспу імені 

Леніна Роменського району цієї ж станції. Практична робота на 

виробництві відіграла значну позитивну роль у подальшій науковій 

роботі. 

Аспірантську підготовку проходив при кафедрі зоології і 

ентомології ХСГІ ім. В. В. Докучаєва з березня 1966 до квітня 

1969 рр. У червні 1969 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: 

«Весенняя капустная муха и борьба с нею в условиях орошения 

Донецкой области». З 1969 р. до останніх днів свого життя працював 

в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. З 1980 р. був керівником 

науково-дослідних робіт з оптимізації інтегрованого захисту рослин 

від шкідників і хвороб, згодом – головним науковим співробітником 

лабораторії рослинництва та сортовивчення. У 1994–2006 рр. – 

професор кафедри фітопатології Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (за сумісництвом). У 

1992 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Основы 

оптимизации системы защиты зерновых культур от вредителей и 

болезней». 

Велику увагу учений приділяв упровадженню у виробництво 

оптимізованих технологій захисту польових культур від шкідників і 

хвороб. Надавав виробничникам практичну допомогу з авторського 

супроводу нових розробок в агроформуваннях різних форм власності. 

Автор понад 260 наукових праць, які відзначаються 

фундаментальністю і практичною значимістю, що свідчить про його 

широкий світогляд. Крім того, учений є співавтором агротехнічних 

паспортів сортів і гібридів селекції Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр'єва, які занесені до Державного реєстру сортів рослин 

України. Нагороджений бронзовою та срібною медалями ВДНГ 

СРСР, трудовою відзнакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної 

політики України (2008 р.). 

 



Краснопольска Лідія Федорівна 

(1913–1999 рр.) 

 
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент. У 1933 році 

закінчила Воронежський с.-г. інститут за фахом «Агроном энто-

фитопатолог». З 1933 до 1936 рр. працювала ентомологом 

Куп’янського та Харківського спостерігальних пунктів. З 1936 до 

1939 рр. – аспірант Укр. НДІ соц. землеробства (м. Харків). З 1939 до 

1940 рр. – в. о. старшого наукового співробітника сектору 

ентомологія Укр. НДІ соц. землеробства У 1940 р. захистила 

кандидатську дисертацію на тему: «Использование побочных 

продуктов коксохимической промышленности для борьбы с 

амбарными вредителями». З 1940 до 1941 рр. асистент кафедри 

зоології Чернівецького державного університету. З 1941 по 1945 рр. – 

учасник Великої Вітчизняної війни, спочатку старший лаборант 

клінічної лабораторії евакошпиталю. Потім старша медсестра 

евакошпиталю № 336, член ВКП(б) з 1944 р.  

З 1945 до 1946 рр. спочатку працювала головним агрономом 

державної інспекції по насіннєвому контролю і карантину с.-г. 

рослин, потім була переведена в редакцію газети «Советская Латвия» 

зам. зав. с.-г. відділу (м. Рига). 

З 1946 до 1947 рр. асистент кафедри зоології та ентомології 

ХСГІ імені В. В. Докучаєва, з 1947 по 1978 рр. – доцент кафедри, у 

1981 р. – старший науковий співробітник ГДТ №35 кафедри зоології 



та ентомології. Тема науково-дослідної роботи «Динаміка чисельності 

головних шкідників багаторічних бобових в умовах Харківської 

області». Опублікувала понад 50 наукових та методичних праць. 

Читала лекції та проводила лабораторно-практичні заняття з 

курсів «Загальна ентомологія» і «Зоологія», «С.-г. ентомологія», 

«Біометод», на факультетах захисту рослин, агрономічному, 

економічному, факультету підвищення кваліфікації. 

В різні роки була секретарем місткому ХСГІ, парторгом 

кафедри, секретарем і членом бюро парторганізації ФЗР, членом 

методичної ради ФЗР, куратором групи, відповідальною за культурно-

масову роботу при профбюро ФЗР, редактором факультетської газети та ін. 

Нагороджена орденом «Червоної зірки», медаллю «За победу 

над Германией в Великой отечественной войне», «20 лет Победы в 

Великой Отечественной Войне» Вооружейных сил СССР, багатьма 

грамотами ХСГІ, грамотою Президіума Центральної Ради УРСР, 

медаллю «За доблесный труд в честь 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина». 

 

Кулєшов Анатолій Володимирович 

(1947–2019  рр.) 

 
Народився у 1947 р. У 1965 р. вступив на факультет захисту 

рослин Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. 

Докучаєва. З 1970 р. після закінчення інституту був направлений 



працювати за фахом у Єланецький район Миколаївської області 

начальником районної станції захисту рослин. У 1971 р. після 

демобілізації з армії почав працювати у службі захисту рослин 

агрономом-фітопатологом Харківського пункту сигналізації і 

прогнозу, з 1973 р. призначений завідувачем цього пункту. З 1979 до 

1982 рр. очолював обласну лабораторію діагностики і прогнозів 

Харківської області. У 1982 р. прийнятий на посаду асистента 

кафедри фітопатології. 

У 1983 р. вступив до заочної аспірантури Інституту овочівництва 

і баштанництва НААНУ і розпочав дослідження за темою 

«Макроспориоз томата, разработка мер защиты от него в Восточной 

Лесостепи Украины», у 1990 р. захистив кандидатську дисертацію. З 

1993 р. – доцент кафедри фітопатології. Основна спеціалізація як 

викладача пов’язана із дисциплінами «Прогноз шкідливих організмів» 

та «Фітосанітарний моніторинг». Учений опублікував понад 130 

наукових та науково-методичних праць, у тому числі чотири 

практикуми та три навчальних посібники з грифом Мінагрополітики 

України. У 2014 р. рішенням ученої ради Харківського НАУ імені 

В.В. Докучаєва йому присвоєно звання професора університету. 

Виконував громадську роботу: був членом профбюро, головою 

профбюро факультету захисту рослин, членом профкому ХНАУ 

ім. В. В. Докучаєва, голова комісії по роботі з дітьми. Тривалий час 

очолював спортклуб університету. Був заступником завідувача 

кафедри, членом спеціалізованої ради із захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі 

спеціальностей «фітопатологія» та «агроґрунтознавство і агрофізика». 

За досягнуті успіхи під час роботи у службі захисту рослин 

нагороджений відзнакою «Бронзова медаль ВДНГ», за результатами 

роботи в ХНАУ ім. В. В. Докучаєва – трудовою відзнакою «Відмінник 

аграрної освіти» IV ступеня, грамотами профкому й університету. 

 

 

 

 

 

 



Литвинов Борис Митрофанович 

(1921–2011 рр.) 

 
Доктор біологічних наук, професор. У 1951 р. закінчив 

Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва за 

фахом «учений агроном-селекціонер». У 1953–1956 рр. – аспірант 

кафедри зоології та ентомології. Кандидатську дисертацію захистив у 

1958 р., докторську – у 1969 р. Із 1962 до 1971 рр. – доцент цієї ж 

кафедри, у 1971 р. присвоєно звання професора. Із 1971 до 1991 рр. 

очолював кафедру зоології та ентомології, із 1991 до 2002 рр. – 

професор кафедри.  

Під керівництвом професора Б.М. Литвинова створено наукову 

школу «Екологічно орієнтована система захисту плодових культур від 

шкідників». Підготував двох докторів і 23 кандидатів наук. Його учні 

та послідовники продовжують дослідження щодо вдосконалення 

екологічно орієнтованого захисту плодових культур від шкідливих 

комах. Велику увагу Борис Митрофанович приділяв удосконаленню 

навчального процесу. Під керівництвом ученого і за його активною 

участю створено низку унікальних наочних навчальних посібників 

для підготовки, контролю і самоконтролю знань студентів зі 

спеціальних дисциплін: зоології, загальної і сільськогосподарської 

ентомології. У різні роки професор Б.М. Литвинов читав лекційні 

курси: «Зоологія», «Загальна ентомологія», «Сільськогосподарська 

ентомологія», «Карантин рослин» та ін. 



Протягом 20 років учений успішно очолював студентське 

наукове товариство інституту, 11 років – Харківське відділення 

Українського ентомологічного товариства, п’ять років – 

спеціалізовану вчену раду із захисту докторських та кандидатських 

дисертацій, 15 років – господарсько-договірну тематичну роботу із 

впровадження наукових розробок кафедри у виробництво, багато 

років був відповідальним редактором збірників наукових праць 

факультету захисту рослин. Автор близько 280 праць, у тому числі 

трьох підручників і чотирьох навчальних посібників із 

сільськогосподарської та лісової ентомології, трьох свідоцтв і 13 

раціоналізаторських пропозицій. 

Б. М. Литвинов– ветеран Великої Вітчизняної війни, з перших і 

до останніх днів брав участь у боях. Він нагороджений орденом 

Червоної Зірки, орденом Вітчизняної війни II ступеня, медалями «За 

бойові заслуги», «За відвагу», «За оборону Ленінграда», «За перемогу 

над Німеччиною». 

За вагомий вклад у розвиток аграрної науки й освіти Борис 

Митрофанович нагороджений знаком «За відмінні успіхи вищої 

освіти СРСР», Почесною грамотою Міністерства освіти України. 

Рішенням ученої ради Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва кафедрі зоології та ентомології 

присвоєно ім’я професора Бориса Митрофановича Литвинова.  

 

Лясковський Генріх Мар`янович  

(1929–2015 рр.) 

 



Відомий фітофізіолог, кандидат біологічних наук, доцент. 

Народився 23 в 1929 р. в с. Сестринівка Казатинського району 

Вінницької області в інтернаціональній родині поляка і чешки. Його 

батько працював заступником директора Інституту землеробства 

(м. Харків), мати – науковим співробітником Інституту овочівництва 

(м. Мерефа). 

У 1941–1943 рр. перебував в евакуації у Саратовській області. З 

1947 до 1952 рр. навчався в Харківському СГІ ім. В. В. Докучаєва, 

отримав диплом з відзнакою і спеціальність «учений агроном, 

селекціонер-насінник». Працював у Меденичиському районі 

Дрогобицької області головним агрономом райвідділу сільського 

господарства (1952–1953 рр.), дільничним агрономом, головним 

агрономом Опарівської МТС (1953–1958 рр.).  

З 1958 р. Г. М. Лясковський працював лекційним асистентом у 

професора Ф. П. Мацкова на кафедрі фізіології рослин і мікробіології 

Харківського СГІ, а з 1963 р. – старшим науковим співробітником 

проблемної лабораторії позакореневого живлення рослин. У 1973 р. 

захистив дисертацію на тему: «Исследование внекорневых подкормок 

озимой пшеницы на ранних етапах органогенеза» й отримав науковий 

ступінь кандидата біологічних наук. З 1974 р. працював асистентом, 

в.о. доцента (1981 р.), доцентом кафедри ботаніки та фізіології рослин 

(1983 р.). У 1986–1988 рр. і 1997–1998 рр. виконував обов’язки 

завідувача кафедри. 

Опублікував 52 наукові і науково-методичні праці з проблем 

мінерального живлення рослин і методів його діагностики, 

удосконалення фізіологічних і біохімічних методів аналізу росту 

рослин і якості врожаю. Мав авторське свідоцтво «Способ 

колориметрического определения меди» і три раціоналізаторські 

пропозиції. Широкому загалу фізіологів рослин відомі електронний 

транспірометр конструкції А.П. Ваганова, Г.М. Лясковського, 

А.А. Романова; високочастотний аналізатор СО2 «Весна» для 

визначення інтенсивності фотосинтезу й дихання. Він співавтор двох 

видань «Лабораторного практикума з фізіології рослин», а також 

універсальної навчально-контролюючої лінгвістичної комп’ютерної 

програми «Фізіологія рослин з основами біотехнології», 



зареєстрованої у Державному департаменті інтелектуальної власності 

Міністерства освіти і науки України (2004 р.). 

 

Малина Геннадій Васильович 

(нар. 1980 р.) 

 
Народився у 1980 р.У 2002 р. з відзнакою закінчив факультет 

захисту рослину ХДАУ ім. В.В. Докучаєва. У 2005 р. Геннадій 

Васильович закінчив аспірантуру у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, а у 

2007 р. захистив дисертаційну роботу і отримав науковий ступінь 

кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 

«Фітопатологія». 

У 2008–2011 рр. – декан факультету захисту рослин ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва. 

З 2011 р. по теперішній час працює у міжнародній компанії ТОВ 

«Сингента». З 2020 р. – керівник групи з технічної підтримки олійних 

культур ТОВ «Сингента». 

Автор та співавтор понад 50 наукових, навчально-методичних та 

науково-популярних робіт, зокрема співавтор галузевих стандартів 

ОПП і ОКХ напряму підготовки 6.090105 «Захист рослин». 

Геннадій Васильович, маючи досвід викладача, не забуває цих 

навичок й охоче виступає ментором, лектором в освітніх проектах 

«Сингенти» для здобувачів вищих аграрних навчальних закладів. 



Мішньов Анатолій Кирилович 

(1943–2008) 

 
Народився у селищі Введєнка Чугуївського району Харківської 

області. У 1949–1959 рр. навчався у Введєнській середній школі 

Чугуївського р-ну, Харківської області. Після школи у 1962–1965 рр. 

служив у армії в Німецькій демократичній республіці.  

У 1965–1970 рр. – студент факультет захисту рослин 

Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва. 

Під час навчання брав активну участь у роботі студентського 

наукового гуртка, був головою студентського профкому. Після 

навчання в ХСГІ у 1970–1977 рр. працював молодшим науковим 

співробітником та старшим науковим співробітником з науково-

господарської теми в ХСГІ. 

У 1971–1975 рр. заочно навчання в аспірантурі ХСГІ. 

У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію з теми «Вишневий 

суспільний пильщик в умовах Харківської та Белгородської областей» 

за спеціальністю 7.130105 «Захист рослин». 

У 1977–1978 рр. – головний агроном радгоспу «Перемога» 

Харківського району Харківської області. 

У 1977 р. присуджено вчений ступінь кандидата біологічних 

наук. У 1978–1979 рр. працював старшим науковим співробітником з 

науково-господарської теми ХСГІ. 



З 1979 р. – асистентом, а далі старшим викладачем кафедри 

ботаніки та сільськогосподарських дисциплін Сумської філії 

Харківського СГІ ім. В.В. Докучаєва. 

У 1979–2004 рр. – декан агрономічного факультету ССГІ. 

Із 1982 р. – доцент кафедри рослинництва ССГІ. 

У 1997–2008 рр. – доцент, завідуючий кафедри захисту рослин 

ССГІ. У 1997 році після тривалої наполегливої організаційної роботи 

Анатолія Кириловича було відкрито підготовку спеціалістів 

«Агрономів із захисту рослин», а пізніше організовано кафедру 

«Захист рослин», яку він очолив та був її завідувачем до останніх днів 

свого життя.  

У 2003 р. присвоєно почесне звання «Ветеран праці». 

У 2004 р. присвоєно почесне звання «Заслужений викладач» 

Сумського національного аграрного університету. 
 

Мацков Федір Пилипович 

(1897–1977 рр.) 

 
Доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент АН 

УРСР, заслужений діяч наук УРСР. 

У 1915 р. поступив на природниче відділення фізико-

математичного факультету Московського університету, встиг 

закінчити два курси. У 1922 р. закінчив Харківський 

сільськогосподарський інститут, отримав фах агронома-хіміка. Перша 

посада – лаборант Харківської обласної сільськогосподарської 

дослідної станції. 



Першу наукову роботу опубліковано у 1925 р. Ним розроблений 

оригінальний для того часу швидкий метод визначення жаростійкості 

рослин за появою бурих плям після дії на них розчином сірчаної 

кислоти. 

З 1928 р., працюючи в Українському інституті прикладної 

ботаніки у Харкові, проводив дослідження щодо фізіології цукрового 

буряка. За сукупністю праць йому присуджено науковий ступінь 

кандидата сільськогосподарських наук без захисту дисертації. 

Паралельно з працями агрофізіологічного напрямку з 1928 р. 

проводив дослідження фотоперіодизму. 

Захистив 1939 р. дисертацію «Досвід застосування історичного 

методу аналізу явищ фотоперіодизму у рослин» на ступінь доктора 

біологічних наук. 

В кінці листопада 1941 р. інститут евакуювали до міста Катта-

Курган Самаркандської області Узбецької РСР. У серпні 1944 р. 

інститут повернувся з Середньої Азії. 

В 1945–1949 рр. одночасно очолював відділ Українського 

науково-дослідного інституту лісового господарства 

ім. Г.М. Висоцького. В наступні роки концентрувався на вивченні 

фізіологічних основ позакореневого живлення рослин – більше 

30 наукових праць. 

У липні 1948 р. професора Мацкова обрано членом-

кореспондентом АН УРСР. 

В 1950–1960 рр. він виконав серію фундаментальних досліджень 

з фізіології і біохімії гетерозису кукурудзи. 

Протягом 1949–1961 рр. займав посаду завідувача лабораторії 

Українського науково-дослідного інституту рослинництва, селекції та 

генетики в Харкові. 

З 1934 по 1975 рр. завідував кафедрою фізіології рослин і 

мікробіології Харківського сільськогосподарського інституту 

ім. В.В. Докучаєва. 

У 1957 р. видав монографію «Позакореневе живлення рослин», у 

1963 р. – довідник з фізіології рослин. 

Під його керівництвом здійснено дослідження метаболізму 

елементів мінерального живлення із застосуванням радіоактивних 



ізотопів, а з 1960 р. стабільних ізотопів. Є автором і співавтором 

понад 100 праць, з них 80 експериментальних. 

Ф. П. Мацков був членом ради журналу «Физиология растений», 

членом ради з проблеми фотосинтезу при ВАСГНІЛ. 

Створив визнану наукову школу фізіологів рослин, виховав 

4 доктори і 31 кандидата наук. 

Нагороджений 2 орденами Леніна, орденом Трудового 

червоного Прапора, орденом «Знак Пошани», медалями. 

В 1967 йому присвоєно звання «Заслужений діяч науки УРСР». 

 

Онищенко Ольга Іванівна 

(нар. 1960 р.) 

 
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник. 

У 1982 р. закінчила факультет захисту рослин Харківського СГІ 

ім. В.В. Докучаєва.. 

У 1982–1985 рр. працювала в Недригайлівському ССПТУ-11 

Сумської області спочатку майстром виробничого навчання, а потім 

звільненим секретарем комсомольської організації при ССПТУ-11. 

У 1985–1988 рр. працювала в Харківському СГІ на посаді 

викладача кафедри фітопатології. 

У 1988 р. перейшла працювати в Українську дослідну станцію 

шовківництва молодшим науковим співробітником лабораторії 

захисту рослин. 



У 1990–2021 рр. працювала в Інституті овочівництва і 

баштанництва НААН України спочатку молодшим, а потім науковим 

і старшим науковим співробітником відділу захисту рослин, а з 

2000 р. – завідувачем лабораторії захисту рослин. 

У 2003–2021 рр. працювала ученим секретарем ІОБ НААН. 

 

Петренкова Віра Павлівна 

(1948–2020 рр.) 

 
Доктор сільськогосподарських наук, професор, член-

кореспондент НААН України. 

Народилася у 1948 р. З 1975 р. працювала в Інституті 

рослинництва ім.  В. Я. Юр’єва. Трудову діяльність в інституті почала 

в лабораторії фітопатології, пройшовши шлях від лаборанта до 

заступника директора з наукової роботи. У 2012–2020 рр займала 

посаду головного наукового співробітника лабораторії імунітету 

рослин до хвороб і шкідників. 

Вищу освіту здобула у 1981 р. на факультеті захисту рослин 

Харківського сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва. 

Накопичений досвід роботи в науковій установі слугував базою для 

успішного вступу до аспірантури Інституту захисту рослин (м. Київ). 

Науковим керівником був доктор біологічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, академік НААН України 

Михайло Павлович Лісовий.  



У 1990 р. В.П. Петренкова захистила кандидатську дисертацію 

за спеціальністю «захист рослин», у 2005 р. – докторську за 

спеціальністю «селекція рослин». Понад 40 років Віра Павлівна 

займалась вирішенням проблеми стійкості польових культур до 

збудників хвороб та шкідників.  

Професор читала курс лекцій та проводила практичні заняття з 

імунітету рослин та селекції на стійкість до хвороб і шкідників для 

студентів і слухачів ІПО Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва. Під її керівництвом підготовлені та 

захищені 10 кандидатських і докторських дисертацій.  

Результати наукових досліджень В.П. Петренкової викладені 

більш як у 300 наукових працях, у тому числі в закордонних 

виданнях, восьми монографіях, 11 навчальних посібниках, восьми 

патентах на винаходи та корисні моделі. За її співавторством створено 

29 сортів і гібридів польових культур, вісім ліній батьківських 

компонентів гібридів соняшнику, 11 ліній-зразків генофонду 

зернових, зернобобових, кукурудзи та соняшнику, сформовано сім 

колекцій генофонду польових культур за ознакою стійкості до хвороб 

і шкідників, які широко використовуються в селекційних програмах 

науково-дослідних установ мережі НААН та за обміном матеріалом з 

генбанками рослин світу. Працювала в редакційних комісіях шести 

наукових журналів. Була членом двох спеціалізованих рад із захисту 

докторських і кандидатських дисертацій. 

За досягнення в розвитку аграрної науки, високий 

професіоналізм нагороджена Почесною відзнакою НААН України 

(2006 р.), трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики 

України «Знак Пошани» (2008 р.), орденом княгині Ольги ІІІ ступеня 

(2008 р.), грамотами НААН, Харківської облдержадміністрації, 

Головного управління АПФ Харківської області. Лауреат премії 

НААН «За видатні досягнення в аграрній науці (2003 р., 2010 р.), 

лауреат премії НАН України імені В. Я. Юр’єва (2006 р.), премії 

«Інтелект Харкова» (2007 р.), лауреат Державної премії України в 

галузі науки і техніки (2014 р.). 

 

 

 



Пінчук Наталія Володимирівна 

(нар. 1959 р.) 

 
Народилася 22 листопада 1959 р. в м. Липовець Вінницької 

області. 

У 1977–1982 рр. навчалася на факультеті захисту рослин 

Харківського державного сільськогосподарського інституту 

ім. В.В. Докучаєва. 

У 1982–1984 рр. – агроном фітопатолог Вінницької обласної 

станції захисту рослин. У 1984–1995 рр. – молодший науковий 

співробітник Ялтушківської дослідної селекційної станції. 

У 1995–1996 рр. – викладач кафедри ботаніки Вінницького 

державного сільськогосподарського інституту. 

У 1996–2004 рр.– завідувач аспірантури Вінницького 

державного сільськогосподарського інституту. 

У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.10 

«Ентомологія» 

З 2004 р. – доцент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин 

агрономічного факультету Вінницького національного аграрного 

університету. 

У 2010–2014 рр. – завідувач кафедри ентомології, фітопатології 

та захисту рослин Вінницького національного аграрного університету. 

З 2017 р. по теперішній час – завідувач кафедри ботаніки, 

генетики та захисту рослин Вінницького національного аграрного 

університету. 

 



Плетнікова Ніна Яківна 

(нар. 1952 р.) 

 
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент.  

Народилася у 1952 р. у передмісті Харкова. Після закінчення 

середньої школи її педагогічна, наукова та громадська робота 

пов‘язана із Харківським сільськогосподарським інститутом 

ім. В.В. Докучаєва. Працювала секретарем у деканаті і одночасно 

заочно навчалася на факультеті захисту рослин Харківського 

сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва. 

Після закінчення навчання працювала старшим лаборантом на 

кафедрі селекції та насінництва, а з 1980 р. – на кафедрі фітопатології. 

З 1981 р. за конкурсом була обрана на посаду викладача цієї кафедри. 

З цього часу почала займатися науковими дослідженнями за темою 

«Кокомікоз вишні й черешні та захист вишні й черешні від 

кокомікозу», яку звершила у 2003 р. захистом кандидатської 

дисертації (науковий керівник проф. Туренко В.П.). Була заступником 

декана з виховної роботи, старшим куратором, керівником наукового 

гуртка кафедри фітопатології. Тривалий час була секретарем Ради 

факультету. 

Читає лекції з дисциплін «Епіфітотіологія», «Екологія грибів», 

«Методи діагностики хвороб», «Методи досліджень у мікології та 

фітопатології», «Імунітет рослин» студентам факультету захисту 

рослин; «Сільськогосподарська фітопатологія». 



Під її керівництвом на факультеті одержали путівку в життя 

понад 80 дипломованих спеціалістів для сільськогосподарського 

виробництва України та країн ближнього й далекого зарубіжжя. 

Автор та співавтор понад 75 наукових та навчально-методичних 

праць.  

За ретельну роботу Н. Я. Плєтнікову неодноразово було 

нагороджено Почесними грамотами адміністрації університету, 

районної і обласної державної адміністрацій. 

 

Покозій Йосип Трохимович 

(1925–2012 рр.) 

 
Доктор біологічних наук, професор, почесний член Українського 

ентомологічного товариства. Народився у 1925 р. Учасник Великої 

Вітчизняної війни. У складі 1-го Українського фронту звільняв міста 

Сандомир і Прагу, брав участь у штурмі Берліна.  

У 1950 р. закінчив Харківський сільськогосподарський інститут ім. 

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. – 

віцепрезидент Українського ентомологічного товариства, із 1994 р – 



професор НАУ, у 2004–2012 рр. – виконуючий обов’язки президента 

Українського ентомологічного товариства. 

Наукові інтереси професора Й.Т. Покозія – вивчення 

закономірностей 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, сприяння поліпшенню процесів розведення і 

використання продукції дубового шовкопряда. Підготував п’ять 

докторів наук (М.М. Доля, Я.М. Гадзало, Ю.П. Яновський, 

С.В. Довгань, В. Хуща – Польща), понад 20 кандидатів наук. Автор і 

співавтор 259 робіт, у тому числі трьох підручників, практикумів, 

навчальних посібників і навчальних програм, шести авторських 

свідоцтв і трьох патентів на винаходи. 

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 р.), почесними грамотами Мінсільгосппроду та 

Міністерства освіти і науки України. На його честь науковцями 

названо знайдений у 1991 р. новий вид комах з ряду 

перетинчастокрилих – Cremastus pokozii Narolsky et Protzenko. 

Доктор біологічних наук, професор, почесний член Українського 

ентомологічного товариства.  

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 1951–1956 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 1994 р. – професор НУБіП.  

Наукові інтереси професора Покозія Й.Т. – 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, сприяв поліпшенню процесів розведення і 

використання продукції дубового шовкопряда.  

Й. Т. Покозій – учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни. 

У складі 1-го Українського фронту звільняв міста Сандомир і Прагу, 

брав участь у штурмі Берліна. 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 р.), почесними 

грамотами Мінсільгосппроду та Міністерства освіти і науки України. 

Підготував п’ять докторів наук (Доля М. М., Гадзало Я. М., 

Яновський Ю. П., Довгань С. В., Хуща В. – Польща), понад 20 

кандидатів наук. Автор і співавтор 259-ти робіт, у тому числі трьох 

підручників, практикумів, навчальних посібників і навчальних 

програм, шести авторських свідоцтв і трьох патентів на винаходи. 

Й. Т. Покозій із 1982 р. – віце-президент, а із 2004 р. – 

виконуючий обов’язки президента Українського ентомологічного 

товариства. На його честь науковцями названо знайдений у 1991 р. 

новий вид комах із ряду перетинчастокрилих – Cremastus pokozii 

Narolsky et Protzenko. 

 

Пузік Володимир Кузьмич  

(нар. 1948 р.) 

 



Відомий учений, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

член-кореспондент НААН України, учень професора Г. Ф. Наумова, 

вихователь студентської молоді.  

Народився 23 листопада 1948 р. в с. Олексіївка Сумського району 

Сумської області. У 1970 р. вступив до Харківського 

сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва, який з 

відзнакою закінчив у 1975 р., здобувши спеціальність ученого 

агронома-селекціонера. У студентські роки за активну роботу з 

будівництва інституту нагороджений грамотою, а також грамотами ЦК 

ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ, Міністерства сільського господарства СРСР і 

України. 

У 1975 р. вступив до аспірантури кафедри селекції та 

насінництва Харківського с.-г. інституту ім. В.В. Докучаєва. 

З 1977 р. – старший науковий співробітник агроекологічної 

лабораторії при кафедрі селекції  та насінництва Харківського 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Після навчання в 

аспірантурі під керівництвом професора Г.Ф. Наумова успішно 

захистив дисертацію, здобувши науковий ступінь кандидата 

біологічних наук. 

З 1982 р. – асистент, з 1984 р. – старший викладач кафедри 

селекції та насінництва, з 1987 р. – доцент кафедри селекції та 

насінництва Харківського СГІ ім. В.В. Докучаєва. 

У 1987–1990 рр. працював викладачем у сільськогосподарському 

інституті у столиці колишньої Республіки (нині Королівство) 

Камбоджа м. Пномпень. Пройшов стажування в університеті штату 

Айдахо (США) та навчальному центрі Хауз Дюсе (Німеччина). Вільно 

володіє французькою мовою. 

З 1991 р. – проректор з підвищення кваліфікації, а з 2007 р. – 

перший проректор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 

У 2008–2016 рр. – завідувач кафедри екології та біотехнології 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 

У 2010–2016 рр. – ректор Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва. 

З 2017 р. – завідувач кафедри агротехнологій та екології 

Харківського національного технічного університету сільського 

господарства ім. Петра Василенка. 



Професор Пузік В.К. – Автор більше 300 наукових праць в тому 

числі п’яти монографій, навчальних посібників з яких 3 іноземною 

мовою, 4-х авторських свідоцтва на винаходи, 15 патентів та 

винаходи. Підготував одного доктора і п’ять кандидатів наук. 

За багаторічну плідну працю професор Пузік В.К. відзначений 

грамотами Міністерства сільського господарства СРСР і України, 

Міністерства аграрної політики України, обласної та районної 

державних адміністрацій. Володар вищої галузевої нагороди 

Мінагрополітики України медалі «Знак пошани». Як визнаний 

науковець був стипендіатом Харківської обласної державної 

адміністрації у галузі науки і техніки імені О.Н. Соколовського, 

почесний землевпорядник України, почесний громадянин 

Харківського району. 

 

Рамакаєв Хайдярь Хусяїнович  

(1933–1996) 

 
Кандидат біологічних наук, доцент. 

У 1957 р. з відзнакою закінчив Харківським СГІ 

ім. В.В. Докучаева за фахом «учений агроном по захисту рослин». 

У 1957–1967 рр. працював на посаді агронома і захисту рослин в 

учбово-дослідному господарстві «Комуніст» ХСГІ ім. В.В. Докучаєва 

Працюючи на виробництві успішно закінчив заочну аспірантуру. 

У 1948–1962 рр. – член ВЛКСМ, а з 1963 р. член КПРС. 



У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Бурий 

плодовий кліщ в умовах учбово-дослідного господарства «Комуніст» 

Харківського СГІ». 

В 1967 р. почав працювати на посаді асистента кафедри зоології 

та ентомології ХСГІ. Успішно проводив лабораторні заняття з курсів 

«Зоологія», «Загальна ентомологія», «С.-г. ентомологія», «Шкідбливі 

кліщі та гризуни», «Служба сигналізації та прогноз виявлення 

сільськогосподарських шкідників». 

З 1968 р. – секретар партбюро факультету захисту рослин. 

З 1970 р. – доцент кафедри зоології та ентомології ХСГІ. 

З 1970 р. – в. о. декана факультету захисту рослин, а у 1971 р. 

обраний на посаду декана факультету захисту рослин, яку обіймав до 

1992 р. 

Член Спеціалізованої Вченої Ради з присудження наукового 

ступеня по ентомології та фітопатології Д-76-2. 

Автор та співавтор близько 40 наукових і методичних праць. 

Підготував 1 кандидата наук. 

Нагороджений медаллю «За трудовую доблесть» та відзнакою 

«Видатний садівник-виноградар України». 

 

Сабельнікова Віра Яківна 

(1933–2014) 

 
Народилася Віра Яківна у 1933 р. в селі Старовірівка Харківської 

області. У 1957 р. з відзнакою закінчила факультет захисту рослин 

Харківського СГІ ім. В.В. Докучаєва. Уся трудова діяльність Віри 

Яківни пов’язана з кафедрою фітопатології: 1957–1966 рр. – старший 



лаборант, виконавець розділу по десорбційно-газовому методу 

дезинфекції; 1966–1973 рр. – асистент по курсу «Хімічний захист 

рослин»; 1973–2000 рр. – доцент. 

У 1972 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль 

фенолов и препаратов ртути в оздоровлении овса от головни» і 

отримала наукову ступінь кандидата біологічних наук. Цій проблемі 

присвячено понад 50 її наукових праць. 

Приймала активну участь у житті університету і факультету: 

очолювала товариство Червоного Хреста, член профкому, член 

спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій, в. о. завідувача 

кафедри, постійний куратор академічних груп. 

Мали ряд спільних наукових публікацій з Г.Д. Дахнюком: 

«Физико-химические основы десорбционно-газового метода 

дезинфекции», «Теоретические основы и практика применения 

десербционно газового препарата «ФСП -3 45», «Физико-химические 

закономерности газовой дезинфекции почвы» та інші. 

Продовжувачами науково-педагогічної спадщини 

В.Я. Сабельнікової стали Ф.М. Марютін (1974 р.), В.П. Туренко 

(1977 р.) та В.І. Мартиненко (1988 р.). 

 

Севрюкова Лідія Федорівна 

(1926–2008) 

 
Народилася у м. Бєлгороді. У період з 1945 по 1950 рр. – 

студентка факультету захисту рослин Харківського сільськогоспо-



дарського інституту ім. В.В. Докучаева. У 1950–1953 рр. – аспірантка 

кафедри фітопатології ХСГІ. У 1957–1966 рр. була асистентом, а з 

1966 по 1992 рр. (до виходу на пенсію) працювала на посаді доцента 

кафедри фітопатології. 

Лідія Федорівна читала лекції і проводила лабораторні заняття з 

мікології, загальної та сільськогосподарської фітопатології, імунітету 

рослин, працюючи зі студентами ФЗР та інших факультетів 

агрономічних спеціальностей, а також зі слухачами Інституту 

післядипломної освіти. 

Свій талант і науково-педагогічні здібності Лідія Федорівна 

використовувала і в науковій роботі, зокрема брала активну участь у 

розробці десорбційно-газового методу (1953–1961 рр.) та 

виготовленні препаратів для дезінфекції насіння ячменю, вівса та 

проса на основі формальдегіду. 

У 1965 р. Л.Ф. Севрюкова захистила кандидатську дисертацію на 

тему «Пути оздоровления проса от головни», здобувши науковий 

ступінь кандидата біологічних наук. Її науковим керівником був 

завідувач кафедри фітопатології ХСГІ, заслужений науковий діяч, 

член-кореспондент АН УРСР, доктор біологічних наук, професор 

Т.Д. Страхов. 

Упродовж тривалого періоду (1972–1990 рр.) на громадських 

засадах доцент Л.Ф. Севрюкова виконувала наукову роботу на 

кафедрі, селекції, генетики і насінництва під науковим керівництвом 

ректора ХСГІ Г.Ф. Наумова. Вона безпосередньо працювала над 

вивченням та практичним використанням аллелопатичних 

властивостей екстрактів з пророщеного насіння пшениці для 

підвищення стійкості ряду с.-г. культур до хвороб різної етіології. 

Результати її багаторічних досліджень із цієї проблеми ввійшли до 

монографії «Агроэкологическая роль азотфиксирующих 

микроорганизмов в аллелопатии высших растений», опубліковану у 

2004 р. 

Крім навчапьно-методичної, виконувала велику громадську та 

виховну роботу. Була керівником куратором академічних груп 

студентів, студентського наукового гуртка з фітопатології, секретарем 

ради ФЗР, головою навчально-методичної, комісії факупьтету та ін. 



Особливо велику увагу Л.Ф. Севрюкова приділяла підготовці 

кадрів вищої кваліфікації, працюючи на посаді вченого секретаря 

спеціалізованої вченої ради Д.120.21.02 із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій зі спеціальностей захист рослин та 

ентомологія. 

 

Скоромний Сергій Васильович 

(нар. 1978 р.) 

 
Народився у 1978 році. У 2000 р. закінчив з відзнакою 

агрономічний факультет ХДАУ ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю 

«Генетика і селекція с.-г. культур» і вступив до аспірантури за 

спеціальністю «Рослинництво». 

У 2007 р. захистив дисертацію й отримав науковий ступінь 

кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 

«Насінництво». У 2007–2011 рр. – працював начальником науково 

дослідної частини ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 

У 2011 по 2014 рр. – декан факультету захисту рослин ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва. 

У 2014 р. вирішив розширювати свої практичні знання за 

межами університету і до 2017 р. працював у міжнародній компанії 

ТОВ «Уніфер», починаючи з регіонального представника і до 

керівника відділу маркетингу і розвитку компанії в Україні, Росії, 



Молдові та Німеччині. З 2017 року працює продукт-менеджером 

компанії ТОВ «Агріі Україна». 

С.В. Скоромний є автором і співавтором понад 100 наукових, 

навчально-методичних і науково-популярних робіт, галузевих 

стандартів ОПП і ОКХ напряму підготовки 6.090105 «Захист рослин». 

Знання й досвід в аграрному секторі, Сергій Васильович поширює 

серед співробітників компанії, серед власників фермерських 

господарств України та агрономів, виступає як зовнішній лектор при 

навчанні фахівців міжнародних компаній, а також в рідному ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва для здобувачів вищої освіти спеціальностей 

аграрного спрямування. 

 

Тарушкін Ігор Мойсейович 

(нар. 1964 р.) 

 
Народився у м. Харків. В 1985 р. закінчив навчання на 

факультеті захисту рослин тодішнього ХСГІ ім. В.В. Докучаєва з 

червоним дипломом. Після служби в Радянській армії повернувся до 

альма-матер науковим співробітником кафедри ентомології, вів 

семінари з методики польових досліджень. 

З 1995 р. працював регіональний представником компанії BASF 

у Східному регіоні України. 

З 2004 р. – регіональний директор компанії «Август». 



З 2005 р. – працює у відділі стратегічного маркетингу компанії 

BAYER, відповідає за розвиток препаратів для захисту плодово-

овочевих культур. Бере активну участь у освітницьких проєктах 

компані BAYER, таких, як «Агрокебети» та ін. 

 

 

Тертишний Олександр Степанович 

(1949–2013 рр.) 

 
Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік 

Української академії наук. Народився в 1949 р. У 1975 р. закінчив 

ХСГІ ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «захист рослин від 

шкідників і хвороб». Навчаючись в інституті, самостійно опанував 

декілька іноземних мов, займався акробатикою, отримав звання 

кандидата в майстри спорту.  

До 2001 р. працював на Краснокутській дослідній станції 

садівництва молодшим науковим співробітником, старшим науковим 

співробітником, завідувачем відділу, заступником директора з 

наукової роботи, директором.У 1982 р. О.С. Тертишний захистив 

кандидатську дисертацію, а у 1996 р. – докторську дисертацію за 

темою «Агробіологічне обґрунтування захисту яблуні, сливи та 

чорної смородини від шкідників в умовах східного Лісостепу 



України». З 1997 р. – член Міжнародної асоціації садівників (Бельгія). 

У 1999 р. обраний академіком Української академії наук. Працював за 

сумісництвом професором кафедри зоології та ентомології 

Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва до березня 2013 р. У 2000 р. Міжнародний 

біографічний центр (Кембрідж, Великобританія) включив його ім’я до 

списку провідних учених світу за профілем (інтегроване вирощування 

плодів). Науковця було нагороджено срібною медаллю. 

 У 2001 р. став лауреатом регіонального рейтингу «Харків’янин 

століття». Брав участь у міжнародних наукових конференціях 

(Польща, Бельгія, Нідерланди, Молдова, Білорусь, Латвія, Естонія, 

Росія). З 1976 р. – член Харківського відділення Українського 

ентомологічного товариства, брав участь у роботі ряду з’їздів, був 

членом президії цього товариства. З 2006 р. – член Європейської та 

Міжнародної асоціацій з аквакультури.  

З 2001 до березня 2013 рр. О.С. Тертишний – завідувач кафедри 

прикладної біології і водних біоресурсів Харківської державної 

зооветеринарної академії. Автор трьох монографій, 13 винаходів, 

понад 180 наукових та методичних праць, у тому числі англійською 

мовою, працював над двома підручниками: «Зоологія» і «Сільсько-

господарська екологія». Був членом редколегії трьох збірників 

наукових праць, членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту 

дисертацій (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва та Інститут захисту рослин 

УААН, м. Київ), членом експертної ради ВАКу України, членом 

науково-технічних рад Харківського зоопарку і Національного парку 

«Гомільшанські ліси», членом наукових рад факультетів ХДЗВА і 

академії в цілому. Брав активну участь у відкритті в 2004 р. нової 

спеціальності «Водні біоресурси і аквакультура». Підготував понад 

20 наукових фільмів, 10 електронних підручників, 50 мультимедійних 

програм, 50 нових стендів для зоологічного музею кафедри.  

Ім’я Тертишного занесено до Дошки пошани академії. 

О.С. Тертишний визнавався кращим завідувачем кафедри і 

викладачем фундаментальних дисциплін, був нагороджений 

відзнаками «Відмінник аграрної освіти і науки» III ступеня та «Знак 

Пошани». 

 



Тесля Тетяна Олександрівна 

(нар. 1954 р.) 

 
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент. 

Народилася у 1954 р. в м. Харків. У 1972–1977 рр. навчалася на 

факультеті захисту рослин Харківського сільськогосподарського 

інституту ім. В.В. Докучаєва.  

З 1977 р. прийнята на кафедру фітопатології на посаду 

асистента. У 1980 р. поступила на денне відділення аспірантури при 

Українському науково-дослідному інституті захисту рослин в 

лабораторію фітопатології та імунітету, яку закінчила в 1984 р. 

Керівником наукових досліджень був доктор с.-г. наук Г.В. Грисенко. 

Після закінчення аспірантури повернулась на кафедру 

фітопатології і працювала спочатку ст. викладачем, а після захисту 

дисертації доцентом. Продовжила наукову роботу на кафедрі 

фітопатології ХНАУ під керівництвом завідуючого кафедрою канд. 

біол. наук, проф. Ф.М. Марютіна. 

Захистила дисертацію на тему: «Фузаріозна стеблова гниль 

кукурудзи та заходи по обмеженню її шкодо чинності в Лісостепу 

України». 

Автор і співавтор понад 80 наукових і навчально-методичних 

праць. 

За роки праці була керівником написання 110 дипломних робіт 

спеціалістів і магістрів факультету захисту рослин, серед яких 

14 закордонних здобувачів із Конго, Нікарагуа, Чилі, Польщі та ін. 



Туренко Володимир Петрович 

(нар. 1952 р.) 

 
Доктор сільськогосподарських наук, професор, член-

кореспондент МАНЕБ. Народився у 1952 р. У 1977 р. з відзнакою 

закінчив факультет захисту рослин ХСГІ ім. В.В. Докучаєва. 

Науковий напрям досліджень – «Розробка інтегрованої системи 

захисту насіннєвої люцерни від інфекційних хвороб». З цієї теми у 

2006 р. В.П. Туренко захистив докторську дисертацію. Є співавтором 

наукової розробки «Прийоми вирощування та захисту насіннєвої 

люцерни при екологічно орієнтованій системі землеробства «No-Till» 

у Центральному Степу України», яка затверджена Міністерством 

аграрної політики України і рекомендована для впровадження в 

Україні. Автор раціоналізаторського винаходу «Висіваючий диск для 

посіву насіння люцерни». Підготував трьох кандидатів наук. 

Співавтор підручника «Фітофармакологія» і трьох навчальних 

посібників, виданих з грифом Мінагрополітики України. Має 162 

науково-методичні праці, у тому числі 119 наукових, з яких 43 – у 

фахових виданнях, 25 – навчально-методичного характеру. 

Володимир Петрович зробив значний внесок у створення і 

розвиток наукової бази, наукових шкіл факультету, служби захисту 

рослин України. У 2000 р. під його керівництвом відкрито перший 

комп’ютерний клас на факультеті. Він є співавтором відкритого у 

2009 р. напряму підготовки 6.090105 «захист рослин», освітньо-



кваліфікаційного рівня «бакалавр» Міністерства освіти і науки 

України та галузевих стандартів ОПП і ОКХ. 

З 1992 до 2008 рр., працював деканом факультету захисту 

рослин Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва. Брав активну участь у 

створенні в 1999 р. першого в Україні науково-дослідного інституту 

фітосанітарного моніторингу, вчені якого впроваджують свої наукові 

розробки в навчальний процес та сільськогосподарське виробництво. 

У 2007 р. обраний ученою радою університету директором цього 

інституту, у 2008 р.  призначений на посаду завідувача кафедри 

фітопатології. 

З 2010 р. В.П. Туренко – голова спеціалізованої вченої ради 

К64.803.02 на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальностями: 06.01.11 – 

«фітопатологія» і 06.01.03 – «агроґрунтознавство і агрофізика». Також 

був головним редактором «Вісника ХНАУ», серії «Фітопатологія та 

ентомологія». З 2011 р. – член експертної ради із сільського 

господарства при Державній акредитаційній комісії України. 

Нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани» та подяками 

Міністерства аграрної політики України (2005, 2006 рр.). Дипломант у 

номінації «Декан факультету» в конкурсі «Вища школа Харківщини – 

кращі імена» (2003 р.). 

 

Уек Джиммі  

(нар. 1966 р.) 

 



Народився в Нікарагуа (Центральна Америка) в 1966 році. 

У 1986 р. був обраний для проходження професійного навчання в 

тодішньому СРСР. У липні 1986 р. прилетів до Москви, а потім 

відправився в Краснодар, де вивчав російську мову і підвищував свої 

загальні знання з декількох базових дисциплін в рамках так званого 

PREPA (базовий рік навчання), що передбачався для підготовки всіх 

нових іноземних студентів в СРСР для отримання базового 

початкового рівня з радянськими студентами за всіма основними 

дисциплінами, які належать до галузі навчання, а також для 

знайомства іноземних студентів з культурою приймаючої країни, в 

якій треба було провести наступні п’ять з половиною років. 

Після першого року навчання в Краснодарському державному 

агрономічному інституті, переведений до Харківського СГИ на 

факультет захисту рослин, який закінчив у 1991 р. 

У 1990 р. одружився в Харкове з кубинською студенткою. Тут же 

у 1991 р. народилася старша дочка Каміла. 

Згодом сім’я переїхала на Кубу, де Д. Уек працював у 

Кубинському Міністерстві сільського господарства у відділі, в якому 

проводив роботу, пов’язану з біологічної боротьбою зі шкідниками. 

У 1994 р. почав працювати академічним професором-

дослідником в Національному агрономічному державному 

університеті Нікарагуа (UNA), де протягом 10 років викладав 

мікробіологію, безпечне використання пестицидів у сільському 

господарстві, агроекологію і біологічну боротьбу зі шкідниками і 

хворобами. Особисто відповідав за розробку навчальної програми з 

цих дисциплін. Також керував лабораторією з масового виробництва, 

просування і використання ентомопатогенних грибів у виробництво. 

Був одним із засновників Нікарагуанської асоціації фітопатологів 

і почесним президентом Американської асоціації фітопатологів в 

рамках проведення Міжнародного конгресу з фітопатології, який 

проходив в Нікарагуа в 1998 році. 

З липня 1999 р. по червень 2001 р. отримав ступінь магістра в 

галузі управління природними ресурсами з упором на географічні 

інформаційні системи в Державному університеті Північної Дакоти 

(США).  



Згодом повернувся в Нікарагуа, де розробив навчальну програму 

з управління природними ресурсами, а також провів кілька 

досліджень, спрямованих на розвиток важливих природоохоронних 

територій в країні. Я також опублікував кілька статей в наукових 

журналах, присвячених управлінню дикою природою і розвитку 

біологічно охоронюваних територій. 

У 2005 р. іммігрував до США. 

З 2008 р. працює в Департаменті сільського господарства 

четвертого за величиною сільськогосподарського округу Каліфорнії, в 

Управлінні комісара з сільського господарства округу Монтерей. 

Працював над забезпеченням дотримання законів і постанов 

Програми пов’язаної з безпечним використанням пестицидів у 

Каліфорнії. Протягом останніх років працює у програмі карантину 

захисту рослин в окрузі Монтерей. 

 

Устенко Георгій Петрович 

(1915–1975 рр.) 

 
Корифей програмування врожаїв, доктор біологічних наук, 

професор. Народився 17 лютого 1915 р. у с. Ярошівці Глинського 

повіту Чернігівської губернії у 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 в «Доповідях АН СРСР» друком вийшли дві його 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».  

З 29 липня 1941 р. Г.П. Устенко йде на фронт і бере участь у 

боях. У складі 28-ї 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 СХІ.  

28 травня 1948 р. вчений захистив дисертацію у Харківському 

СХІ ім. В.В. Докучаєва  на тему: «Влияние минеральных удобрений 

на фотосинтез у сахарной свёклы» 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. за 

сумісництвом працював деканом агрономічного факультету ССГІ. 

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» з присудженням наукового ступеня 

доктора біологічних наук. У цьому ж році рішенням ВАКу його 

затвердили в ученому званні професора. 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. Учений мав авторські 

свідоцтва на винаходи: «Самопишущий актинометр» і 

«Травопольный севооборот». 

 

 

 



Цибулько Віра Іванівна 

(1927–2010 рр.) 

 
Кандидат біологічних наук, доцент. У 1952 р. закінчила ХСГІ 

імені В.В. Докучаєва за фахом «учений агроном по захисту рослин». З 

1952 до 1955 рр. працювала на виробництві агрономом-ентомологом 

МТС Рівненської та Донецької областей. З 1955 до 1969 рр. – 

лаборант, потім старший лаборант кафедри зоології та ентомології 

ХСГІ. У 1968 – 1972 навчалася в аспірантурі (заочна форма) Укр. НДІ 

селекції і генетики імені В. Я. Юр’єва. Науковий керівник – кандидат 

біологічних наук, старший науковий співробітник О. В. Заговора. 

Захистила кандидатську дисертацію у 1973 році. З 1969 до 1978 рр. 

асистент кафедри зоології та ентомології ХСГІ, з 1978 по 1989 рр. – 

доцент кафедри. Тема науково-дослідної роботи В. І. Цибулько 

«Динаміка чисельності головних шкідників капусти та заходи 

боротьби з ними». Опублікувала понад 30 наукових та методичних 

праць.  

Читала лекції та проводила лабораторно-практичні заняття з 

курсів «С. – г ентомологія», «Біометод», «Загальна ентомологія» на 

факультетах захисту рослин, агрономічному, агрохімії та 

ґрунтознавства, економічному, факультету підвищення кваліфікації. 

У різні роки була відповідальною за культурно-масову роботу на 

факультеті захисту рослин, куратором академічної групи, секретарем 

Харківського відділення Українського ентомологічного товариства та 

ін. Нагороджена багатьма почесними грамотами за досягнуті успіхи в 

навчальній, науковій, методичній та суспільній роботі. 



Чоні Світлана Василівна 

(нар.1976 р.) 

 
У 2000 р. з відзнакою закінчила факультет захисту рослин ХДАУ 

ім. В.В. Докучаєва, була іменним стипендіатом Президента України. 

У 2000–2010 рр.– аспірант, старший викладач, доцент кафедри 

фітопатології ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. 

У 2003–2006 рр. – лаборант хімічних і фізичних досліджень 

СТОВ ВУК «Малтюроп». 

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 

06.01.11 – «фітопатологія». 

У 2010–2014 рр. – регіональний технічний експерт з польових 

культур ТОВ «Сингента». 

З 2014 р. – технічний партнер ТОВ «Сингента», керівник групи 

технічної підтримки розвитку протруйників ТОВ «Сингента» в зоні 

відповідальності вивчення, технічного позиціонування, 

обґрунтування складу, сегментації і впровадження протруйників 

компанії «Сингента» на території України. 

 

 

 

 



Шаруда Георгій Іванович  

(1932–2012) 

 
Кандидат біологічних наук, доцент. 

У 1957 р. закінчив факультет захисту рослин Харківського СГІ 

ім. В. В. Докучаева за фахом «учений агроном із захисту рослин». 

У 1957–1958 рр. працював агрономом із захисту рослин Хотинської 

МТС, в 1958–1960 рр. – в. о. зав відділу захисту рослин ст. н. с. 

Нижнє-Дніпровської дослідної станції, в 1960–1968 рр. – молодшим 

науковим співробітником Харківської лабораторії НДІ хімічних 

речовин захисту рослин. 

З 1968 до 1972 . ст. н. с. кафедри зоології та ентомології ХСГІ 

ім. В.В. Докучаєва. В 1970 р. захистив дисертаційну роботу на тему 

«Акарициди в боротьбі з рослинноїдними кліщами». 

У 1972–1973 рр. м. н. с. УкрНДІ овочівництва і баштанництва. 

З 1973 р. – ассистент кафедри зоології та ентомології ХСГІ 

ім. В.В. Докучаєва. 

У 1978 р. – присвоєно звання доцента. 

З 1987 р. – заступник декана факультету захисту рослин та 

декана по роботі з іноземними студентами 

Був секретарем партбюро ХСГІ. Неодноразово обирався 

депутатом Роганської селищної Ради народних депутатів. 

Автор та співавтор близько 100 наукових і методичних праць. 

Підготував 1 кандидата наук. 



Яровий Григорій Іванович 

(нар. 1948 р.) 

 
Доктор сільськогосподарських наук, провідний і 

висококваліфікований спеціаліст із технології вирощування та 

захисту овочевих і баштанних рослин в Україні. Народився у 1948 р. у 

с. Берданка Зачепилівського району Харківської області. У 1971 р. 

закінчив Харківський сільськогосподарський інститут імені 

В.В. Докучаєва за спеціальністю «вчений агроном» із захисту рослин. 

Трудову діяльність розпочав у 1971 р. в колгоспі «Червоний 

Жовтень» Зачепилівського району Харківської області. 

З 1973 р. плідно працював на посадах від агронома-ентомолога 

до начальника Харківської обласної станції захисту рослин, вміло 

поєднуючи трудову та наукову діяльність. У 1991 р. захистив 

кандидатську дисертацію на тему «Белая и черная гнили маточных 

корнеплодов моркови и разработка мер борьбы с ними в условиях 

Левобережной Лесостепи УССР».  

З липня 2004 р. по грудень 2011 р. Г.І. Яровий – директор 

Інституту овочівництва і баштанництва НААН. У 2011 р. захистив 

докторську дисертацію на тему: «Основні хвороби овочевих культур 

та обґрунтування системи захисту їх в умовах  Лівобережного 

Лісостепу України». З липня 2012 р. по теперішній час працює 

завідувачем кафедри плодоовочівництва та зберігання Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. 



Опублікував більше 130 наукових праць, три навчальні  посібники. 

Має більше 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Під його 

керівництвом проходять  підготовку п’ять аспірантів. Він є 

керівником наукових досліджень кафедри плодоовочівництва і 

зберігання за напрямом 0198U001172 “Розробка енергоефективних 

прийомів та елементів технологій виробництва і зберігання  овочів і 

фруктів”, членом спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва та Інституту овочівництва і баштанництва 

НААН. 

Професор Г.І. Яровий має чимало урядових і відомчих нагород.  

У 2014 р. нагороджений дипломом обласного конкурсу «Вища 

школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри». 

 

 

ВИПУСКНИКИ ІНШИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Аверін Віктор Григорович 

(1885–1955 рр.) 

 
Доктор сільськогосподарських наук, професор. У 1912 р. 

закінчив Харківський університет. З 1912 до 1920 рр. – завідувач 

ентомологічного бюро Харківського земства; з 1920 до 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, з 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 в ХСГІ ім. В.В. Докучаєва. З 1945 р. Аверін В.Г. був 

депутатом Харківської міської ради.  

Учений багато уваги приділяв дослідженням, пов’язаним з 

актуальними питаннями захисту рослин, насамперед з біологічним 

методом охорони та збереження корисної фауни птахів і комах. 

Очолював Комітет охорони природи Наркомату освіти України. 

Центральне місце в діяльності В.Г. Аверіна займали фауністичні 

дослідження. Тісно пов’язуючи свої дослідження із сільським 

господарством, він розробляв практичні рекомендації на науково-

теоретичній основі, створивши цим самим правильний напрям у 

галузі прикладної зоології в Україні. Опублікував більше 340 

наукових і науково-популярних робіт. Підготував трьох кандидатів 

наук. 

Нагороджений орденами Леніна, Трудового Червоного Прапора, 

медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». 

Доктор сільськогосподарських наук, професор. У 1912 р. 

закінчив Харківський університет. Із 1912 до 1920 рр. – завідувач 

Ентомологічного бюро Харківського земства; з 1920 до 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 мисливствознавство, з 

1927 р. – біологію лісових звірів і птахів. 

У 1926–1928 рр. В.Г. Аверін редагував збірники «Захист 

рослин». Значне місце в його діяльності в галузі прикладної зоології 



займало мисливствознавство. В 1931–1932 рр. В.Г. Аверін і 

О.О. Мігулін брали активну участь у створенні першого в Україні 

факультету захисту рослин в ХСГІ ім. В.В. Докучаєва. З 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. 

Центральне місце у творчій діяльності В. Г. Аверіна  займали 

фауністичні дослідження. Тісно пов’язуючи свої дослідження з 

питаннями сільського господарства, він розробляв практичні 

рекомендації на науково-теоретичній основі, створивши цим самим 

правильний напрямок в галузі прикладної зоології на Україні. 

Науковість і життєво-корисні висновки – характерна риса його творів.  

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.» 

 

Білецький Євген Миколайович 

(нар. 1935 р.) 

 
Доктор біологічних наук, професор, академік АН ВШ України. У 

1959 р. закінчив біологічний факультет Харківського державного 

університету (нині національний університет 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. З 1988 р. – доцент, у 1991–

2010 рр., 2014–2017 рр. – завідувач кафедри зоології та ентомології, у 

2010–2014 рр. – професор кафедри зоології та ентомології, у 2017–

2018 рр. – завідувач кафедри екології та біотехнології, а з 2018 і 

дотепер – професор кафедри екології та біотехнології. 

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 комах». 

Опублікував 270 наукових та навчально-методичних праць, у тому 

числі п’ять колективних монографій і одну – одноосібну «Массовые 

размножения насекомых. История, теория, прогнозирование» 

(2011 р.). Співавтор навчального посібника «Сельскохозяйственная 

энтомология» (1997 р.) і підручника «Сільськогосподарська 

ентомологія» (2005 р.). Співавтор галузевих стандартів ОПП і ОКХ 

«бакалавр» і «магістр» напряму «захист рослин» МОН. Підготував 

двох докторів і 13 кандидатів наук. 

Нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани» 

Міністерства аграрної політики України.  

 

 

 

 

 



Бузовер Федір Якович 

(1903–1976 рр.) 

 
Фізіолог і біохімік рослин, доктор біологічних наук, професор. 

Народився 6 (19) лютого 1903 р. у с. Вербки Павлоградського повіту 

Катеринославської губернії у селянській родині. У 1922 р. закінчив 

педагогічну школу, у 1928 р. – агробіологічне відділення факультету 

профосвіти Інституту народної освіти у Дніпропетровську. Саме там 

почав свою педагогічну діяльність на посаді викладача ботаніки. У 

1930–1932 рр. працював у Всеукраїнському заочному інституті 

підвищення кваліфікації педагогів у м. Харкові та одночасно навчався 

в аспірантурі Інституту прикладної ботаніки під керівництвом 

професора О.А. Янати. Після реорганізації цього наукового закладу 

працював в Українському інституті рослинництва старшим 

спеціалістом сектора фізіології рослин.  

У жовтні 1933 р. Ф.Я. Бузовера було зараховано асистентом 

кафедри анатомії та фізіології рослин Харківського СГІ, а наприкінці 

1935 р. переведено на посаду доцента і призначено деканом 

факультету захисту рослин. У вересні 1936 р. він був репресований і 

працював на «виправних роботах» до січня 1940 р. У червні 1941 р. 

захистив кандидатську дисертацію на тему «До питання про зв`язок 

між жаростійкістю та посухостійкістю ярих пшениць». Під час війни 

його призначають завідувачем педагогічної частини, а згодом – 

директором Волковського сільськогосподарського технікуму в 

Ірбітському районі Свердловської області. У 1943 р. після повернення 

до Харкова Ф.Я. Бузовера було затверджено в ученому званні доцента 



кафедри фізіології рослин і мікробіології. У квітні 1947 р. його 

призначено деканом факультету плодоовочівництва, а на початку 

1949 р. – деканом лісомеліоративного та економічного факультетів, де 

він і працював до кінця 1955 р. 

У березні 1963 р. Федір Якович захистив дисертацію на тему: 

«Досвід фізіологічної характеристики картопляної рослини» на 

здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук. У 1964 р. був 

затверджений у вченому званні професора кафедри фізіології рослин і 

мікробіології, на якій працював до квітня 1975 р. Учений підготував 

п’ять кандидатів біологічних наук, опублікував понад 70 наукових 

праць, найбільш вагомими з яких є: «Влияние калия на деятельность 

инвертазы в листьях картофеля» (1950 р.), «Влияние бора на 

накопление углеводов и ферментативную деятельность картофеля» 

(1951 р.), «Крахмалонакопление и деятельность некоторых ферментов 

у картофеля» (1966 р.), «Питание картофельного растения из почвы» 

(1971 р.) та ін. 

Нагороджений орденом «Знак Пошани», медалями. 

 

 

Дахнюк Гордій Данилович 

(1905–1973) 

 
Народився в с. Серняво Холмської губернії (нині Польща) у сім’ї 

сільських вчителів. З початком першої світової війни (1914 р.) 

евакуювався до України с. Маліївка Золотонішського району 

Полтавської губернії (нині Черкаська область), де батьки працювали 

вчителями. 



У 1930 р. закінчив Харківський фізико-хіміко-математичний 

інститут і отримав спеціальність хімік-дослідник, хімік-педагог 

вищих і середніх навчальних закладів. Трудову діяльність розпочав в 

Інституті прикладної хімії (м. Харків). 

У 1936 р. запрошений до Харківського сільгоспінституту на 

посаду старшого наукового співробітника кафедри фітопатології 

(наукова лабораторія по десорбційно-газовому методу дизенфекції). 

У 1946 р. розпочав читати курс «Інсекто-фунгіциди». 

З 1947 р. захистив дисертацію на тему «К вопросу о 

динамической активности» і отримав ступінь кандидата хімічних 

наук. В тому ж році йому присвоєно вчене звання доцента по кафедрі 

фітопатології. 

Крім роботи на кафедрі Гордій Данилович обіймав посади 

начальника навчальної частини, голови профкому інституту, 

заступника декана, з 1951 по 1967 рр. – декана факультету захисту 

рослин. 

Учасник Великої Вітчизняної Війни (1941–1945 рр). 

нагороджений орденом «Червоної зірки» і 3 медалями. 

Значна кількість наукових праць Г.Д. Дахнюка присвячена 

теоретичному обґрунтуванню і впровадженню у виробництво 

десорбційно-газового методу дезинфекції насіння вівса, проса, 

ячменю й інших культур від збудників хвороб. Активними 

учасниками розробки і впровадження цього методу були аспіранти 

кафедри: В.Ф. Пересипкін, Л.Ф. Севрюкова, В.Я. Сабельнікова та ін. 

З виходом Г.Д. Дахнюка на пенсію продовжувачем його 

наукової і педагогічної діяльності стала В.Я. Сабельнікова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Захаренко Олександр Всеволодович 

(1948–2004 рр.) 

 
Доктор біологічних наук, професор. У 1971 р. закінчив 

біологічний факультет Харківського державного університету за 

фахом «зоологія». У 1971−1972 рр. викладав біологію та хімію в 

середній школі № 108 м. Харкова. Із 1972 до 2004 рр. працював у 

Харківському НАУ: із 1997 р – професором кафедри зоології та 

ентомології, а з 1999 р одночасно – проректором з наукової роботи. У 

1979 р. захистив кандидатську, а в 1997 р. – докторську дисертації. 

Олександр Всеволодович був провідним ентомологом-

неуроптерологом світового рівня, екологом-степознавцем, фахівцем 

заповідної справи. Описав один рід, 11 видів та один підвид 

сітчастокрилих, понад 50 опублікованих ним наукових праць 

присвячено сітчастокрилим. Учений вивчав біологічне розмаїття і 

функціональну структуру ентомофауни степових ценозів, розробляв 

методи охорони рідкісних і зникаючих видів комах, був одним з 

організаторів і координаторів досліджень у степових заповідниках 

України та Росії, брав активну участь в організації регіонального 

ландшафтного парку «Печенізьке поле» в Харківській області. 

Ентомологічні дослідження, проведені в степових заповідниках, стали 

основою для вдосконалення інтегрованої системи захисту рослин, її 

екологізації. 

У 1989 р. О.В. Захаренко обрано головою Харківського 

відділення Українського ентомологічного товариства. Зусиллями 

Олександра Всеволодовича та його колег і учнів при товаристві було 



створено необхідну матеріальну базу, що дозволило здійснювати 

ентомологічні дослідження та видавничу діяльність, організовано 

бібліотеку, підготовлено музейний і колекційні фонди. За ініціативи 

вченого було створено «Вісті Харківського ентомологічного 

товариства». Протягом багатьох років він був головним редактором 

«Вістей». Заступником головного редактора «Вісника ХНАУ».  

Професор О. В. Захаренко підготував одного доктора і трьох 

кандидатів наук. Він автор понад 100 наукових праць, у тому числі 

навчального посібника «Сельскохозяйственная энтомология» і 

підручника «Сільськогосподарська ентомологія». Основні його 

публікації увійшли до всесвітнього бібліографічного банку даних з 

Neuroptera (США). 

 

Злотін Олександр Зиновійович 

(1937–2016 рр. ) 

 
Доктор біологічних наук, професор, академік МАНЕБ. 

Народився 28 серпня 1937 р. У 1966 р. успішно захистив 

кандидатську дисертацію і в 1967 р. був зарахований на посаду 

старшого наукового співробітника Інституту шовківництва. У 1973 р. 

його було призначено на посаду завідувача відділу цього інституту.  

У 1982 р. у Всесоюзному інституті захисту рослин 

(м. Ленінград) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора біологічних наук. З 1986 р. почав працювати на посаді 

професора кафедри зоології Харківського державного педагогічного 



університету імені Г. С. Сковороди, із 1994 р. − завідувач цієї кафедри 

і керівник сектора біології педуніверситету.  

Професор О.З. Злотін − один з основоположників технічної 

ентомології. Він сформулював теоретичні основи цього напряму наук, 

написав перше керівництво з технічної ентомології, що не має 

аналогів у світовій літературі, першу монографію із селекції й 

контролю якості культур комах, створив школу технічних 

ентомологів в Україні, визнану у світі. Уперше у світовій практиці 

блискуче вирішив чимало практичних завдань шовківництва і 

технічної ентомології, запропонував нові прийоми відбору 

селекційного матеріалу, оптимізації застосування біостимуляторів, 

контролю якості культур комах, розробив методи біоіндикації стану 

довкілля.  

Під керівництвом Олександра Зиновійовича захищено п’ять 

докторських і 26 кандидатських дисертацій. Він автор і співавтор 490 

наукових робіт, серед них 60 книг (монографії, підручники і навчальні 

посібники, словники, довідники, науково-популярні видання), 

підготував 70 авторських свідоцтв на винаходи і патенти. У 

1995−2000 р. був головою спеціалізованої вченої ради із захисту 

дисертацій за спеціальністю «Ентомологія».  

Був членом правління Українського ентомологічного товариства 

та його почесним членом. Уходив до редакційно-видавничої ради 

Американського біографічного інституту, також був членом 

редакційних колегій фахових видань : «Вісті Харківського 

ентомологічного товариства», «Біологія та валеологія», «Екологія 

індустріального Донбасу», «Український ентомологічний журнал», 

«Вісник ХНАУ», серія «Фітопатологія та ентомологія» і «Біологія» та 

ін. Почесний професор Шенсійського інституту шовківництва Китаю, 

Інституту шовківництва України, Харківської зооветеринарної 

академії. 

У 2006 р. Міжнародний Кембриджський університет відзначив 

О.З. Злотіна як видатну людину XX ст. Того ж року удостоєний 

звання «Харків’янин року». Американським біографічним інститутом 

нагороджений великою золотою медаллю «За сприяння світовому 

прогресу».  

 



Калугін Іван Іванович 

(1867–1945 рр.) 

 
Директор Ново-Олександрійського інституту сільського 

господарства і лісівництва (1911–1915 рр.), професор. Народився у 

1867 р. Закінчив Московський сільськогосподарський інститут. У 

1894 р. був запрошений керівництвом до Ново-Олександрійського 

інституту сільського господарства і лісівництва ад’юнкт-професором 

на кафедру загальної зоотехнії.  

У 1911 р. І.І. Калугіна призначили директором Ново-

Олександрійського інституту сільського господарства і лісівництва. 

На період його адміністративної діяльності в інституті було здійснено 

перепідпорядкування закладу з Міністерства народної освіти до 

Головного управління землевпорядкування і землеробства 

Міністерства сільського господарства. Під час Першої світової війни з 

ініціативи І.І. Калугіна за наказом військового командування інститут 

евакуйовано до м. Харкова. 

Як відомо, ще з 1876 р. залишилося невирішеним важливе 

питання про спеціальні виплати-допомоги для малозабезпечених 

студентів. Завдяки постійній увазі директора інституту І.І. Калугіна. 8 

жовтня 1912 р. було затверджено статут «Товариства допомоги 

малозабезпеченим студентам Ново-Олександрійського інституту 

сільського господарства і лісівництва». Фактично товариство почало 

функціонувати з 22 лютого 1913 р. 



Учений І.І. Калугін вів активну наукову діяльність. 

Найважливіші з його друкованих праць такі: «Силосований корм і 

його господарське значення», «Основи годування 

сільськогосподарських ссавців», «Найголовніші моменти в галузі 

теорії мистецтва скотарства» (Варшава, 1904 р.), «Дослідження 

сучасного стану свинарства в губерніях Волинській і Подільській», 

«Штучне виведення курчат» (СПб., 1905 р.). Багато своїх праць 

професор розміщав у російських і закордонних періодичних 

виданнях, в «Енциклопедії російського сільського господарства» 

А.Ф. Деврієна і в російській пресі. З 1896 р. він був редактором 

журналу «Записки Ново-Олександрійського інституту». 

 

Карпинський Олександр Львович 

(1836–1887 рр.) 

 
 

Олександр Львович Карпинський видатний вчений-зоолог, 

професор інституту сільського господарства та лісівництва в Новій 

Олександрії (нинішні Пулави, Польща). 

Майбутній зоолог народився 28 травня 1836 р. в м. Бихава 

Люблінської губернії Російської імперії. Навчався в Люблінській 

гімназії, потім вступив до Київського університету Святого 

Володимира. У 1862 р. закінчив його зі ступенем кандидата 

природничих наук (в цей час займався під керівництвом 



К.Ф. Кесслера). У 1866 р. отримав ступінь магістра зоології за 

дисертаційну роботу "Исследование черепа рыб семейства карповых – 

Cyprinodei" (Киев, 1866). Після закінчення університету він почав 

працювати у Варшаві, де був викладачем середньої школи, а у 1868–

1869 рр. – викладачем зоології та порівняльної анатомії у 

ветеринарній школі. 

У 1869 році він переїхав з Варшави до Нової Олександрії, де був 

призначений доцентом місцевого Інституту сільського землеробства 

та лісового господарства. У 1870 році він отримав посаду професора 

зоології та прикладної ентомології. Читав лекції з зоології, 

ентомології, рибництва, бджільництва та шовківництва.  

Окрім питань у галузі іхтіології та рибальства (він суттєво 

сприяв розвитку рибогосподарської діяльності. Він був одним із 

перших польських вчених, який представив переваги раціоналізації 

методів вирощування риби. О.Л. Карпинський також займався 

прикладною ентомологією, він опублікував, серед іншого, у 1877 р. 

видання «Комахи, шкідливі для господарства, лісу та домашнього 

господарства». В останні роки своєї наукової роботи він також 

досліджував причини сказу у собак. Загалом перу О.Л. Карпинського 

належить близько десяти творів, написаних російською, польською та 

німецькою мовами. 

Користувався великим впливом серед своїх слухачів – зі свого 

боку дуже дбав про них і між іншим заклав касу для видачі позик 

нужденним студентам (основним фондом каси послужили 2000 

рублів, виручені від продажу складених Карпинським (польською 

мовою) брошур: «Про штучне розмноження риб» і «Основи 

ставкового господарства». 

Основні праці «Краткая характеристика рыб из семейства 

карповых, по Геккелю» («Киевские унив. известия», 1862), статья о 

рыболовстве и рыбоводстве («Сельское хозяйство и лесоводство», 

1873), «Об искусственном размножении рыб» («Варшав. землед. 

газета», 1874), «О ночных бабочках, истребляющих озимый хлеб» 

(там же), «Вредные животные» (там же, 1878), «Основы прудового 

хозяйства» (Варшава, 1876, на польском языке), «Вредные 

насекомые» (Варшава, 1877, из «Землед. энциклопедии»), «Ueber den 

Bau des mannlichen Tasters und des Mechanismus der Begattung bei 



Dictyna benigna» («Biologisches Centralblatt», т. I), «Курс физиологии 

домашних животных» (Варшава, 1887). 

 

Лисенко Володимир Пилипович 

(1937 р.н.) 

 
Видатний український вчений у галузі лісівництва, кандидат 

сільськогосподарських наук, професор Харківського НАУ 

ім. В.В. Докучаєва, академік міжнародної академії наук екології та 

безпеки життєдіяльності (МАНЕБ); академік лісівничої академії наук 

України (ЛАНУ); Почесний член Українського ботанічного 

товариства (УБТ), доктор філософії. 

Народився 2 вересня 1937 р. у с. Круподеринці Оржицького 

району Полтавської області. У 1952–1956 рр. навчався в Лубенському 

лісовому технікуму, отримав диплом техніка-лісовода з відзнакою за 

фахом «технік-лісовод». У 1956–1961 роках був студентом лісового 

факультету Харківського СГІ ім. В.В. Докучаєва і отримав диплом 

інженера лісового господарства з відзнакою. З 1961 р. Володимир 

Пилипович працював асистентом кафедри ботаніки та фізіології 

рослин. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Типи 

лісів Кабардино-Балкарської АРСР і закономірності їх формування». 

Вчене звання доцента кафедри ботаніки та фізіології рослин 

присвоєно у 1976 р. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96_(%D0%9E%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


У 1997 р. на Х з’їзді Українського ботанічного товариства 

обраний Почесним членом із врученням диплому за заслуги у 

розвитку ботанічної науки, пропаганді природоохоронних знань серед 

студентів та широких верств населення. 

З 2005 до 2011 рр. Лисенко В.П. працював завідувачем кафедри 

ботаніки та фізіології рослин. У березні 2009 р. йому присвоєно 

звання професора університету. З 1 грудня 2012 р. він – професор 

кафедри лісоуправління та лісоексплуатації. З 2 вересня 2013 р. 

працює доцентом приватного навчального закладу «Харківський 

інститут екології і соціального захисту». 

Напрямом наукових досліджень професора Лисенка В.П. є 

реновація популяцій рідкісних і зникаючих видів рослин Харківської 

області. Результатом наукової роботи В.П. Лисенка є створення в 

Харківському НАУ флористичної композиції – «Підручник з ботаніки 

з основами екології, в який можна ввійти», яка налічує 40 видів 

екзотичних рослин, 72 м² картин екологічних груп рослин, 

45 навчальних стендів, 5 електрифікованих контрольно-навчальних 

пристроїв, 22 портрети вчених-ботаніків. За його ініціативи вперше у 

світовій педагогічній практиці майбутні лісівники складають «Клятву 

рослині». 

Творчий доробок ученого становить понад 300 публікацій, у 

тому числі 4-х довідників і 2-х навчальних посібників «Ботаніка і 

дендрологія» і «Систематика рослин». 

Професор Лисенко В.П. нагороджений почесною грамотою 

Міністерства аграрної політики України (2001 р.), медаллю 

«Будівничий України» (2002 р.) нагрудним знаком «Відмінник 

аграрної науки та освіти» ІІІ (2006 р.) і ІІ (2007 р.) ступенів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Марютін Федір Миколайович 

(1939–2015 рр.) 

 
Кандидат біологічних наук, професор. Народився у 1939 р. в 

с. Ташань Переяслав-Хмельницького району Київської області. У 

1966 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію за 

спеціальністю «захист рослин». Працював на посадах: агронома 

Державної інспекції з карантину рослин Харківської області, 

аспіранта кафедри фітопатології (1969 р.), наукового співробітника, 

асистента, доцента, професора. У 1972 р. захистив кандидатську 

дисертацію з теми «Пути повышения устойчивости ячменя к 

каменной головне»; завідувач кафедри фітопатології (1981–2008 рр.). 

Професор Ф.М. Марютін сформував наукову тему кафедри: 

«Теоретичні і практичні аспекти патогенезу, імуногенезу і захисту 

рослин від інфекційних хвороб». За цей період було захищено дві 

докторські, 16 кандидатських дисертацій, з яких вісім – викладачами 

кафедри. Під керівництвом Ф.М. Марютіна захищено п`ять дисертацій. 

Протягом багатьох років кафедра виконувала наукові теми, 

керівником яких був Ф.М. Марютін, на замовлення Міністерства 

сільського господарства і продовольства України, господарств 

Харківської і прилеглих областей та Росії. За його редакцією видано 

серію підручників і навчальних посібників для підготовки фахівців з 

напрямів «Агрономія», «Захист рослин» з грифом Міністерства АП 

України, в тому числі перші вітчизняні підручники «Карантинні 

хвороби рослин» (2002 р.), «Фітофармакологія» (2004 р.) та ін. 



Федір Миколайович протягом багатьох років був головою 

профбюро факультету захисту рослин і членом профкому 

університету; членом спеціалізованої вченої ради із захисту 

кандидатських дисертацій у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва за 

спеціальностями: 06.00.10 – «ентомологія», 06.01.11 – 

«фітопатологія»; секретарем «Вісника ХНАУ », серія «Ентомологія та 

фітопатологія»; членом координаційно-методичної комісії «Захист 

рослин, охорона навколишнього середовища, лісового господарства» 

Міністерства сільського господарства України; членом регіонального 

центру наукового забезпечення агропромислового виробництва  

Харківської області; членом ученої ради університету, ради 

факультету захисту рослин ХНАУ. 

За досягнення у педагогічній і науковій роботі Ф.М Марютін. 

відзначений  званнями і нагородами: «Отличник высшей школы 

СССР» (1991 р.); «Відмінник освіти і науки України» (2001 р.); «Знак 

Пошани» (2005 р.) та почесними грамотами Мінагрополітики України 

(1999, 2002, 2005 рр.); Міністерства освіти і науки України (2000 р.); 

Харківської обласної державної адміністрації (2002 р.), грамотами і 

подяками ХНАУ. 

 

Мєшкова Валентина Львівна 

(нар. 1952 р.) 

 



Доктор сільськогосподарських наук, академік Лісівничої 

академії наук України. Народилася 7 жовтня 1952 р. в м. Харкові у 

родині медиків. У 1974 р. закінчила Харківський державний 

університет імені Горького з відзнакою за спеціальністю «зоологія». 

Того ж року вступила до аспірантури в Український НДІ лісового 

господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького 

(УкрНДІЛГА). У 1981 р. захистила дисертацію у ВІЗРі (Ленінград) і 

здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук за 

спеціальністю «ентомологія». 

Учене звання старшого наукового співробітника одержала в 

1987 р. Доктор сільськогосподарських наук з 2004 р. Дисертацію на 

здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук 

захистила в жовтні 2003 р. у Національному аграрному університеті 

(Київ). Є академіком Лісівничої академії наук України з 2004 р.  

Після закінчення аспірантури працювала в УкрНДІЛГА на 

посадах молодшого (1978–1984 рр.), старшого (1984–1994 рр.), 

провідного (1994–2004 рр.) наукового співробітника, першого 

заступника директора з наукової роботи (2004–2010 рр.), завідувача 

лабораторії захисту лісу (з 2010 р. і донині). 

З 2004 р. працює на посаді професора кафедри зоології та 

ентомології ХНАУ ім. В.В. Докучаєва за сумісництвом. Викладає 

дисципліни «Екологічне прогнозування», «Прогностичне 

моделювання», «Комп’ютерні технології в захисті рослин». Є 

заступником голови спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 при 

Українському науково-дослідному інституті лісового господарства та 

агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького, у 2004–2012 рр. була 

членом спеціалізованої вченої ради К 64.803.02 у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва. 

Протягом тривалого часу В. Л. Мєшкова досліджує вірусні 

епізоотії лісових комах. Вона запропонувала класифікацію комах за 

сезонним розвитком. Обґрунтувала фенологічну теорію динаміки 

чисельності. Побудувала схему стратегічного, тактичного й 

оперативного прогнозування масових розмножень. Досліджує вплив 

змін клімату і лісогосподарської діяльності на поширення осередків 

шкідників лісу, у тому числі на згарищах, поширення та шкідливість 

стовбурових комах. 



Розробки Валентини Львівни включено до нормативних 

документів лісової галузі, зокрема «Рекомендацій з ведення лісового 

господарства в умовах радіоактивного забруднення» (2008 р.), 

«Настанов з ведення господарства в Нижньодніпровських лісах» 

(2008 р.). Опублікувала 380 наукових праць, у тому числі дві 

монографії, два навчальних посібники. Має один патент. Підготувала 

сім кандидатів наук. Є науковим керівником 10 аспірантів і 

здобувачів. Є членом редколегій фахового видання «Лісівництво і 

агролісомеліорація», головою редколегії «Вістей Харківського 

ентомологічного товариства», була у складі редколегії «Вісника 

ХНАУ», серія «Ентомологія та фітопатологія». 

Нагороджена іменним годинником Держкомітету лісового 

господарства України (2002 р.), нагрудним знаком «Відмінник 

лісового господарства України» Держкомітету лісового господарства 

України (2007 р.). 

 

Мігулін Олексій Олексійович 

(1893–1989 рр.) 

 
Доктор біологічних наук, професор. У 1917 р. закінчив 

природниче відділення фізико-математичного факультету 

Московського університету ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю 

«зоологія». Після закінчення був залишений на кафедрі зоології на 

посаді асистента. З 1922 до 1924 рр. працював ентомологом 



Цукротресту, потім старшим ентомологом і завідувачем Губернської 

станції захисту рослин (м. Харків). З 1930 до 1935 рр. О.О  Мігулін 

очолював відділ хребетних тварин Українського науково-дослідного 

інституту захисту рослин (м. Харків), з 1935 до 1941 рр  – Українську 

науково-дослідну біологічну станцію. З 1943 р. – професор, з 1956 до 

1971 рр. – завідувач кафедри зоології та ентомології Харківського 

сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва.  

Олексій Олексійович був одним з організаторів захисту рослин 

та служби сигналізації і прогнозів в Україні. У 1925–1929 рр. 

очолював Центральну станцію захисту рослин Народного комісаріату 

землеробства. Під його керівництвом здійснено підготовку перших 

окружних агрономів із захисту рослин. Він був видатним ученим у 

галузі теоретичної та прикладної зоології й ентомології, організував 

службу сигналізації і прогнозів, заснував наукову школу з питань 

динаміки популяцій. Уперше в СРСР у 1925 р. під керівництвом 

О.О. Мігуліна організовано «Всеукраїнську мережу спостережних 

пунктів (СП), а в 1926 р. – Ізюмський і Куп’янський СП. Професори 

О.О. Мігулін і В.Г Аверін. уперше випробували в 1924 р. авіахімічний 

спосіб захисту сільськогосподарських рослин від сарани італійської. 

Кафедра зоології та ентомології під керівництвом О.О Мігуліна. 

стала провідним центром в Україні з проведення широких досліджень 

із захисту плодових насаджень, включаючи вивчення біології та 

екології головних шкідників яблуні на той час (білана жилкуватого, 

кільчастого шовкопряда, яблуневої молі, яблуневої плодожерки, 

західного травневого хруща), з’ясування причин їх масових 

розмножень, а також інших садових шкідників, зокрема бурого 

плодового кліща, попелиць, щитівок і несправжніх щитівок, сливової 

товстоніжки, грушевої плодожерки. Підготував двох докторів наук і 

23 кандидатів наук, опублікував понад 150 робіт, у тому числі такі: 

«Польові шкідники», «Визначник звірів», «Звірі України», «Зоологія», 

підручник для факультетів захисту рослин «Сельскохозяйственная 

энтомология». 

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора і 

медаллю «За трудову доблесть». 

 

 



Палладін Олександр Володимирович 

(1885–1972 рр.) 

 
Лауреат Ленінської премії, засновник української школи 

біохіміків, Герой Соціалістичної Праці, Президент Академії наук 

Української РСР (1946–1962 рр.), академік АН УРСР і АН СРСР. 

Народився у 1885 р. Закінчив Петербурзький університет (1908 р.). 

Професор Ново-Олександрійського інституту сільського господарства 

і лісівництва у Харкові в 1916–1923 рр. Один із засновників Вищих 

жіночих сільськогосподарських курсів у Ново-Олександрійському 

інституті (1914–1916 рр.). Протягом 1925–1970 рр. очолював Інститут 

біохімії АН України у Києві. 

Основні наукові праці присвячені біохімії нервової системи і 

м’язової діяльності, біохімії вітамінів і живлення. Працюючи в Ново-

Олександрійському інституті, розпочав біохімічні дослідження 

вітамінів (1919 р.). 

У 1924 р. видано перший в СРСР «Підручник фізіологічної 

хімії» Палладіна О. В., який протягом 30 років був єдиним і витримав 

25 видань дев’ятьма мовами. У 1934 р. з ініціативи вченого створено 

кафедру біохімії на біологічному факультеті Київського університету, 

якою він керував протягом двох десятирічь. У роки Великої 

Вітчизняної війни розпочато розробку його ліків, що сприяли 

припиненню кровотечі та якнайскорішому загоюванню ран. 

Президією Академії наук України засновано премію імені 

ПалладінаО. В. Його ім'я присвоєно Інституту біохімії АН України. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1885
http://uk.wikipedia.org/wiki/1972
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E.%D0%92._%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0


Наукова школа вченого налічує понад 150 докторів і кандидатів наук, 

що працюють у різних кінцях світу. 

 

Пантєлєєв Василь Карпович 

(1942–2006 рр.) 

 
Доктор біологічних наук, професор. Народився в 1942 р У 

1966 р. закінчив факультет захисту рослин Української 

сільськогосподарської академії. Чотири роки працював головним 

агрономом. У 1970–1973 рр. був аспірантом лабораторії імунітету 

рослин Українського науково-дослідного інституту захисту рослин. У 

1974 р. успішно захистив кандидатську дисертацію «Імунологічні 

особливості проявлення і успадкування реакції надчутливості 

пшениці до збудника бурої листкової іржі».  

Це була одна з перших наукових робіт в СРСР, присвячена 

вивченню генетики імунітету рослин на рівні ідентифікації генів 

стійкості. Протягом 1976–1986 рр. В. К. Пантєлєєв працював 

науковцем у лабораторії НДІЗР. З 1986 до 2006 рр. його наукова 

діяльність пов’язана з кафедрою фітопатології Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, де він 

працював на посадах доцента, професора.  

Наукові дослідження вченого охоплювали широке коло питань 

щодо розробки науково-методичних основ створення стійких до 

хвороб сортів зернових колосових культур. Результати 25-річних 

наукових досліджень було узагальнено в докторській дисертації 

«Імунологічні основи створення стійких до Puccinia recondite Rob. et 



Desm. f. sp. tritici Erikss сортів пшениці в Україні», яку вчений 

захистив у 2002 р. Підготував чотирьох кандидатів наук, був 

співавтором п’яти навчальних посібників і підручників. За період 

наукової і педагогічної діяльності опублікував понад 100 наукових і 

навчально-методичних праць.  

З 2002 р. В.К. Пантєлєєв працював директором Науково-

дослідного інституту фітосанітарного моніторингу ХНАУ. Із 2004 до 

2006 рр. – заступник голови спеціалізованої вченої ради. Був членом 

редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник ХНАУ», серія 

«Біологія». 

У 1986 р. указом Президії Верховної Ради СРСР нагороджений 

орденом «Знак Пошани». У 2005 р. нагороджений трудовою 

відзнакою «Відмінник аграрної освіти та науки» Міністерства 

аграрної політики України. 

 

Пересипкін Володимир Федорович 

(1914–2004 рр.) 

 
Доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, 

іноземний член РАСІН. Народився у 1914 р. Багато років очолював 

провідні сільськогосподарські ВНЗ — Уманський і Київський 

інститути, Українську сільськогосподарську академію, обіймав 

посади заступника міністра сільського господарства України, 

головного вченого секретаря ВАСГНІЛ, одночасно продовжував 

працювати на кафедрі фітопатології УСГА. 



За ініціативи Володимира Федоровича в 1962 р. в УСГА було 

створено другий в Україні факультет захисту рослин. Вагомі здобутки 

В.Ф. Пересипкіна у науковій та педагогічній діяльності. Його наукова 

школа почала діяти з 1963 р. Напрямком її роботи було вивчення 

хвороб сільськогосподарських культур, створення вихідних форм 

пшениці озимої і ріпаку з подальшим їх використанням у 

селекційному процесі як джерел стійкості, розробка комплексних 

систем захисту рослин. Учений багато зробив у галузі імунітету 

рослин. До вітчизняної наукової скарбниці увійшли сім сортів ріпака 

озимого та шість – ярого, два сорти пшениці озимої, які були 

районовані в Україні та країнах СНД. 

Учений підготував шість докторів і 104 кандидатів наук, 

опублікував понад 349 наукових праць, у тому числі 28 монографій, 

підручників і посібників, зокрема «Хвороби сільськогосподарських 

культур» (1973 р.), «Сельскохозяйственная фитопатология» (1974 р.), 

«Атлас хвороб польових культур» (1976 р.), «Болезни зерновых 

культур» (1979 р.), «Болезни сельскохозяйственных культур»: у трьох 

томах (1989–1991 рр.). Одержав 10 свідоцтв на авторські винаходи. 

Протягом 1961–1962 рр. В.Ф Пересипкін. був заступником 

міністра сільського господарства України і за сумісництвом – 

завідувачем кафедри фітопатології Української сільськогосподарської 

академії. Займав відповідальні посади у Всесоюзній академії 

сільськогосподарських наук імені В.І. Леніна: у 1968-1972 рр. був 

головним вченим секретарем ,а в 1969–1972 рр. – головою Південного 

відділення ВАСГНІЛ. У 1966 р. обраний членом-кореспондентом 

ВАСГНІЛ. Він проводив активну громадську роботу: обирався 

депутатом Київської міської та обласної рад народних депутатів, 

членом республіканського товариства «Знання», головою правління 

Київського обласного товариства «Знання». 

Наукові досягнення академіка В.Ф. Пересипкіна високо оцінені 

науковою громадськістю і державою: він – лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки (1982 р.), премії Ради Міністрів СРСР 

(1989 р.), має звання і грант професора фонду Сороса (1984 р.) та інші 

численні нагороди та відзнаки. 

 

 



Поніровський Валентин Миколайович 

(1931–???? рр.) 

?  

Кандидат біологічних наук, доцент. 

Народився у 1931 р. У 1955 р. закінчив біологічний факультет 

Харківського державного університету ім. А.М. Горького, отримав 

спеціальність ботаніка-фітопатолога. 

У 1955–1956 рр. був аспірантом інституту землеробства АН 

Туркменської ССР у місті Ашхабад. 

У Харківському сільськогосподарському інституті працював у 

1957–1959 рр. на посаді лаборанта. У 1959–1962 рр. – лекційного 

асистента. У 1960 р. вперше дослідив і описав чорну сажку ячменю. 

У 1964 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: 

«Фактори оздоровлення ячменю від сажки». З 1968 р. – доцент 

кафедри фітопатології Харківського СГІ ім. В.В. Докучаєва. 

Три рази був у відрядженні у республіці Куба для підготування 

національних наукових та педагогічних кадрів: з листопада 1969 по 

жовтень 1971 рр. в технологічному інституті захисту рослин «Червона 

зірка»; з травня 1976 по травень 1977 рр. в Університеті Оріента у 

м. Сантьяго де Куба, на біологічному факультеті; з жовтня 1979 по 

жовтень 1980 рр. у сільськогосподарському національному інституті. 

У 1977–1981 рр. завідувач кафедри фітопатології Харківського 

СГІ ім. В.В. Докучаєва. 

Дослідницька діяльність Поніровського В.М. була присвячена 

вивченню захворювань ячменю. За цією тематикою було 

опубліковано 22 наукові праці. 
 



Родігін Михайло Миколайович 

(1907–1977 рр.) 

 
Доктор біологічних наук, професор. З 1930 р. – завідувач відділу 

фітопатології Інституту сільського господарства Південного Сходу 

(м. Саратов). З 1931 р. – завідувач кафедри фітопатології Саратовського 

сільськогосподарського інституту. З 1961 до 1977 рр. – завідувач 

кафедри фітопатології ХСГІ ім.  В. В. Докучаєва. У 1936 р 

М.М. Родігіну. за результатами наукових праць було присвоєно 

науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук без захисту 

дисертації.  

У 1946 р. він захистив докторську дисертацію на тему 

«Антракноз тыквенных растений» на здобуття наукового ступеня 

доктора біологічних наук і професора. 

Учений. описав 19 нових видів патогенних грибів на різних 

рослинах. Результати його наукових досягнень висвітлено в багатьох 

працях, у тому числі в навчальних посібниках з фітопатології 

(А.С. Бондарцова, А.А. Ячевського, Н.А. Наумова и др.), а також у 

зарубіжній літературі. Видав підручник «Общая фитопатология», 

який є базовим для підготовки спеціалістів вищих навчальних 

закладів зі спеціальності «захист рослин». Учений заснував новий 

науковий напрям – «Внутрішня терапія і імунізація рослин як захід 

підвищення їх стійкості до інфекційних хвороб». Результати його 

багаторічної діяльності втілено в працях «Флора паразитных грибов 

Юго-Востока СССР», «Обзор домовых грибов в Башкирской АССР». 



У 1931–1961 рр. М.М. Родігін працював завідувачем створеної 

ним кафедри мікології та фітопатології Башкірського, а потім 

Саратовського сільськогосподарських інститутів, обіймав посади 

декана, проректора з навчальної і наукової роботи агрономічного та 

лісогосподарського факультетів. Підготував трьох докторів наук і 

більше 40 кандидатів наук, опублікував понад 170 наукових робіт.  

У 1956 р. був відряджений у Китайську Народну Республіку на 

педагогічну роботу, де він читав лекції із захисту рослин викладачам, 

науковим співробітникам та студентам сільськогосподарських ВНЗ. 

Його лекції з імунітету рослин були опубліковані в Пекінській 

сільськогосподарській академії китайською мовою.  

За досягнення у педагогічній та науковій роботі був 

нагороджений орденом «Знак Почета», медаллю «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», грамотою 

Президиума Верховного Совета Башкирской АССР, медаллю 

«Китайско-советской дружбы».  

 

Страхов Тимофій Данилович 

(1890–1961 рр.) 

 
Доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент АН 

України, почесний академік ВАСГНІЛ, заслужений діяч науки 

України. У 1909 р. закінчив природниче відділення фізико-

математичного факультету Харківського університету. Був 



організатором Українського інституту захисту рослин у 1930 р., 

факультету захисту рослин (1930 р.) і кафедри фітопатології 

Харківського сільськогосподарського інституту (1924 р.), відділів 

фітопатології в Українському інституті прикладної ботаніки(1928 р.), 

УкрНДІ захисту рослин (1930 р.), Інституті біології Харківського 

університету імені В.Н. Каразіна (1944 р.), Інституті генетики і 

селекції АН України.  

Професор Т.Д. Страхов – один з перших організаторів справи 

захисту рослин в Україні. За його ініціативою в 1920–1925 рр. 

створено мережу спостережних фітопатологічних пунктів. Він один з 

розробників системи протисажкових заходів вперше втіленої в СНД, а 

також інструкцій щодо обліків захворювань польових, городніх і 

садових культур. Запропонував метод ранньої діагностики ступеня 

стійкості сортів проти сажкових хвороб. Розробив десорбційно-

газовий метод боротьби із сажковими хворобами зернових культур та 

оригінальні навчальні курси «Загальна фітопатологія і мікологія і 

вчення про імунітет» і «Боротьба з хворобами сільськогосподарських 

культур». 

Учений є засновником наукового напряму вивчення хворої 

рослини у всіх її взаємозв’язках: рослина–патоген–живитель. Уперше 

в світовій фітопатологічній практиці розробив і впровадив у 

виробництво комбіновану шкалу оцінки імунологічних властивостей 

сортів. Підсумком його фундаментальних досліджень є створення 

теорії фізіологічного імунітету рослин до інфекційних захворювань. 

Створена ним наукова школа мікології та фітопатології стала основою 

розвитку цих наук не тільки в Україні, а й в інших країнах СНД. 

Професор Т.Д. Страхов підготував чотирьох докторів і близько 30 

кандидатів наук, опублікував більше 110 наукових робіт.  

Наукова, громадська та педагогічна діяльність Т.Д Страхова. 

відзначена державними нагородами: орденом Леніна, трьома 

орденами «Знак Пошани», медаллю «За доблесну працю у 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». 

 

 

 

 



Тарнані Іван Костянтинович 

(1865–1931) 

 
Народився в Таганрозі 13 січня 1865 р. 

У 1878 р. вступив до другого класу Таганрозької класичної 

гімназії, а в 1885 році закінчив курс в цій гімназії. У тому ж році 

вступив на фізико-математичний факультет по відділенню 

природничих наук в Санкт-Петербурзький університет. Протягом 

всього університетського курсу Тарнані займався під керівництвом 

професора В.М. Шимкевича в лабораторії зоологічного кабінету і 

зоотомічної лабораторії професора Н.П. Вагнера. 

У 1890 р. здав іспити у фізико-математичній випробувальній 

комісії і був удостоєний диплома 1-го ступеня. 

У 1890–1893 рр., за пропозицією професора зоології 

В.М. Шимкевича, працював консерватором зоологічного кабінету. 

У 1891 році за дорученням Санкт-Петербурзького товариства 

дослідників природи, Тарнані відвідав Соловецьку біологічну 

станцію, де він займався вивченням фауни Білого моря. 

У 1893 році він знову поїхав у відрядження на Біле море в якості 

виконуючого обов’язки консерватора і лаборанта Соловецької 

біологічної станції. 

З 1892 по 1893 років був секретарем редакції Вісника 

Природознавства. 

У 1894 р. призначений асистентом зоології в 

Новоолександрійський інститут сільського господарства і лісівництва 

та викладачем сільськогосподарської ентомології. За дорученням 



міністерства землеробства і держмайна, займався вивченням 

бурякової нематоди (Heterodera Schachtii), нематоди фруктових дерев 

(Heterodera radicicola) і паразитів хрущів. 

У 1889 році за дорученням Санкт-Петербурзького товариства 

дослідників природи Тарнані займався дослідженням фауни 

Азовського моря. 

З 1905 по 1930 рр. талановитий викладач, природознавець-

популяризатор, улюбленець студентів завідував кафедрою зоології та 

енктомології. 

У 1914 р. після переїзду з інститутом у Харків він 

удосконалював викладання зоології та ентомології, проводив 

дослідження шкідливих організмів у Харківській губернії.  

1923 року у Харківському університеті в межах науково-

дослідної кафедри зоології було організовано нову секцію – секцію 

прикладної зоології, керівником якої став І.К. Тарнані. 

На честь І.К. Тарнані названі два види теліфонів (Thelyphonus) 

павукоподібних членистоногих, що живуть у субтропіках. 

 

Тимченко Віктор Йосипович 

(1928–2015 рр.) 

 
Доктор сільськогосподарських наук, професор. Понад 50 років 

працював в Інституті овочівництва і баштанництва УААН, спочатку 



завідувачем лабораторії захисту рослин, а потім — головним 

науковим співробітником. 

Засновник наукової школи з розробки комплексних систем 

захисту овочевих та баштанних культур від шкідників і хвороб. 

Провідний учений із захисту овочевих і баштанних рослин в Україні, 

кілька десятиріч очолював дослідження з цього напряму. 

Протягом 1980–2007 рр. В.Й. Тимченко плідно співпрацював з 

кафедрою фітопатології факультету захисту рослин Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва з наукової 

тематики захисту овочевих культур від хвороб. Він проводив велику 

роботу з підготовки висококваліфікованих кадрів із захисту рослин 

для сільськогосподарського виробництва. Наказом Міністерства 

аграрної політики та продовольства України неодноразово 

призначався головою Державної екзаменаційної комісії із захисту 

дипломних робіт фахівців із захисту рослин.  

Під керівництвом професора захищено одну докторську і 16 

кандидатських дисертацій. Він – автор і співавтор 11 книг, 

опублікував 290 наукових праць, має п’ять авторських свідоцтв на 

сорти овочевих і баштанних культур. 

У 2001 р. В.Й. Тимченко обраний «Людиною року» 

Американським біологічним інститутом. У 2002 р. визнаний 

почесним громадянином м. Мерефи. 

 

Цінгер Микола Васильович 

(1865–1923 рр.) 

 



Відомий ботанік, лауреат Ленінської премії, доктор 

сільськогосподарських наук, професор. Займався питаннями 

сільського господарства та лісівництва, фахівець у галузі морфології 

рослин і видоутворення в рослинному царстві, флори мохів і вищих 

рослин Середньої та Південно-Західної Росії. 

Народився в 1865 р. Після закінчення першої Московської 

гімназії вступив на природниче відділення Московського 

університету (1885 р.), яке закінчив у 1890 р. 

Серед його вчителів були професори І.Н Горожанкіна. 

(систематика рослин, морфологія рослин) і К.А. Тимірязєва 

(фізіологія рослин, питання еволюції). Продовжував займатися 

ботанікою під керівництвом професора С.Г. Навашина асистентом 

якого в Київському університеті працював з 1895 р. У лабораторії 

виконав роботу «Матеріали для морфології жіночих квіток і суцвіть в 

родині коноплевих». У 1898 р. захистив цю роботу як дисертацію на 

ступінь магістра ботаніки. З цього ж року М.В. Цінгер – приват-

доцент в університеті Святого Володимира в Києві. З 1903 р. – 

ад’юнкт-професор Ново-Олександрійського інституту сільського 

господарства та лісівництва (розташовувався в місті Пулави, 

Польща). 

Професор Н.В. Цінгер – один із засновників Російського 

ботанічного товариства, створеного в 1915 р. З часів навчання в 

університеті наукові інтереси Миколи Цінгера охоплювали питання 

мінливості рослин, у тому числі під впливом антропогенних факторів. 

Однією з найбільш відомих є його робота «Про види рижію 

(Camelina) і ториці (Spergula), які засмічують посіви льону, і їх 

походження». Найбільшу популярність отримали праці Н.В. Цінгера з 

видоутворення бур'янів, що засмічують сільськогосподарські посіви. 

За ці роботи Миколу Васильовича було удостоєно вищої наукової 

нагороди того часу – премії імені В.І. Леніна (1928 р., посмертно). 


