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КРіЗь ВіТРИ ДЕСяТИЛіТь

Монографія «крізь вітри десятиліть» 
(Київ, Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. 510 с.; 
за ред. М.Я. Дмитришака, М.Ф. іванюка і 
В.М. Гаврилюка) присвячена діяльності 
найстарішого факультету Національного 
університету біоресурсів і природокорис-
тування України — агробіологічного, який 
упродовж 120-ти років готує висококваліфі-
кованих фахівців з агрономії. Автори відтво-
рили його історичний шлях з 1898 р. й пони-
ні. У 5-ти розділах видання висвітлюються 
основні віхи становлення агробіологічного 
факультету. Йдеться про вчених, які його 
очолювали, завідували кафед рами та про 
видатних випускників цього факультету.

Нині на агробіологічному факультеті 13 ка-
федр. За 120 років на факультеті склалися 
свої традиції, його історія пов’язана не з 
одним поколінням викладачів, випускників.

історія кафедр пов’язана з іменами бага-
тьох видатних учених, що зробили великий 
внесок у розвиток науки, методику викла-
дання і виховання студентів. Варто згадати 
учасника Другої світової війни, відважного 
розвідника М.А. Білоножка, який згодом 
став професором і півстоліття навчав май-
бутніх агрономів.

Принциповість, аналітичне мислення, 
творчий пошук нових підходів до вдоскона-
лення землеробської науки — усе це було 
в характері декана агрономічного факуль-
тету, учасника Другої світової війни, штур-
мана бомбардувальної авіації далекої дії 
і.С. Руденка.

Від щирого серця, тепло й зворушливо ав-
тори згадують професорів М.О. Зе ленсь кого, 
Б.В. Лесика, О.С. Устименка, М.Г. Городнього, 
О.Г. Яворського, О.Ю. Барабаша, В.П. Гуд-
зя, доцентів М.і. Петренка, А.П. Довбаха, 
А.К. Пархоменка, В.М. Каліберду, М.М. Ми-
хайленка, Б.К. Гапоненка. Сьогодні їх, на жаль, 
немає з нами, але пам’ять про них і творчу 

спадщину ми свято бережемо.
Особливий інтерес викликає розділ 

«Хліборобська доля — наче вишитий руш-
ник». Агробіологічний факультет завжди 
славився підготовкою висококваліфіко-
ваних учених агрономів. Його випускники 
були і залишаються кращими на виробни-
цтві, у науці та суспільному житті. Серед 
цієї плеяди академік НАН України, Герой 
України В.В. Моргун, автор понад 160-ти 
сортів пшениці озимої, жита, тритикале, 
гороху, гібридів кукурудзи, поборник но-
вих методів і підходів у селекції рослин. 
Загалом по Україні сорти пшениці озимої 
селекції В.В. Моргуна та його колег висіва-
ють на площі 2 млн га, що становить 30% 
усіх посівів цієї культури.

Відомими є імена О.Г. Боровика, заслу-
женого працівника сільського господарства 
України, Героя Соціалістичної Праці, Героя 
України, М.М. Мельника, заслуженого пра-
цівника сільського господарства України та ін.

У монографії розповідається про двічі 
Героя Соціа лістичної Праці Г.Є. Бур кацьку, 
Героїв Соціалістичної Праці Є.Є. Алек-
сеєвського, О.Г. Бузницького, А.П. Ведмідь, 
Лауреата Ленінської премії В.П. Зосимовича, 
Лауреатів Державної премії СРСР в галузі 
науки і техніки С.П. Заїку та і.П. Чучмія, іні-
ціаторів руху в Україні за одержання 500 ц 
буряків цукрових із 1 га М.С. Демченко та 
М.В. Гнатенко.

історія агробіологічного факультету 
НУБіП України продовжується. Хтось із ни-
нішніх студентів здійснить важливі відкриття 
в аграрній науці, комусь випаде навчати 
нове студентське покоління, а комусь — 
працювати агрономами, вирощувати хліб.

М.М. Гаврилюк, 
академік НААН 
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