
 
Ювілеї

76 серпень 2015 р.Вісник аграрної науки

церкви Симона Богоприїмця 
(2009) він удостоєний низки 
іменних премій — В.Г. Коро-
ленка (2003), В. Винничен-
ка (2004), Панаса Мирного 
(2008), світських та релігій-
них відзнак — медалі Терен-
тія Мальцева (2003), орденів 
Миколи Чудотворця (2000), 
Нестора Літописця (2006), Чу-
дотворної Почаївської ікони 
Божої Матері (2010).

За значний особистий вне-
сок у сільськогосподарську 
науку С.С. Антонець нагоро-
джений медалями «За тру-
дову доблесть» (1965), «За 
доблестный труд» (1970), 
двома орденами Леніна (1971, 
1991), Грамотою Президії 
Верховної Ради УРСР (1978), 
Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України (2003), орде-
ном князя Ярослава Мудрого 
V ступеня (2005). Йому при-
своєно почесні звання Героя 
Соціалістичної Праці (1991), 
Героя України (1999), звання 
відмінника народної освіти 
(1986), заслуженого праців-
ника сільського господарства 
УРСР (1988). На подвір’ї Пол-
тавської державної аграрної 
академії С.С. Антонцю спору-
джено бюст (2008). 

Тож побажаємо Семену 
Сви ридоновичу здоров’я, 
твор чих успіхів, невичерпної 
енергії й наснаги.
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Видатному організатору 
вітчизняного сільськогоспо-
дарського виробництва й од-
ному з активних запроваджу-
вачів сучасного органічного 
землеробства на науковій 
основі, першому Почесному 
члену Національної академії 
аграрних наук України (1999) 
за напрямом діяльності — 
наукове забезпечення ін-
новаційного розвитку агро-
промислового виробництва 
Семену Свиридоновичу Ан-
тонцю виповнилося 80 років.

Народився ювіляр 20 серп-
ня 1935 р. у с. Антонці (нині — 
с. Жовтневе) Решетилівського 
району Полтавської області.

У 1962 р. закінчив зоотех-
нічний факультет Полтавсько-
го сільськогосподарського ін-
ституту (нині — Полтавська 
державна аграрна академія).

С.С. Антонець працював у 
лісництві с. Кричільськ Сар-
ненського р-ну Рівненської 
обл. (1947 – 1948 рр.), зго-
дом — завідувачем ферми, 
помічником бригадира комп-
лексної бригади (1958 р.),  
зоотехніком колгоспу ім. Жда-
нова с. Чорноглазівка Дикан-
ського р-ну (1962–1964 рр.), 
головою колгоспу «Шлях до 
комунізму» с. Воскобійники 
Шишацького р-ну (1963–
1974 рр.), головою Шишаць-
кого райвиконкому (1974 р.), 
головою колгоспу ім. Орджо-
нікідзе (1975 р.), очільником 
приватного підприємства «Аг-
ро  екологія» Шишацького р-ну 
Полтавської обл. (2000 р.) —  
єдиного в регіоні господар-
ства, що стало на шлях біо-
логізації землеробства. 

Основними напрямами 
його діяльності стали запрова-
дження ґрунтозахисної ресур-
соощадної біологічної системи 
землеробства, обґрунтуван-
ня концепції жорсткого стояка 

лап плоскорізів, удосконален-
ня технічних засобів і техноло-
гій для стабілізації адаптивної 
рівноваги агрофітоценозів ве-
ликотоварного аграрного ви-
робництва з повною відмовою 
від застосування пестицидів 
та мінеральних добрив для 
отримання екологічно чистої 
продукції рослинництва й 
тваринництва преміум класу, 
впровадження сидеральних 
парів та бінарних посівів, що 
сприяють утворенню унікаль-
них мікробіологічних ценозів. 

Ноосферні підходи Семе-
на Свиридоновича Антонця 
до господарювання принесли 
йому визнання, авторитет й 
пошану в багатотисячному 
галузевому академічному 
середовищі не лише в Украї-
ні, а й за її межами. Його ім’я 
занесене до реєстру найвідо-
міших європейців (2005).

Добре відома і його добро-
чинна діяльність. Семен Сви-
ридонович є одним із спів-
засновників Ліги українських 
меценатів (1995). С.С. Анто-
нець — лауреат Міжнародної 
премії «Дружба» (1996). За 
відбудову дачі письменника 
В.Г. Короленка (2003), спо-
рудження Свято-Пантелей-
монівської церкви (2006) та 

С.С. Антонцю — 80


