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Лапенко Г.О., кандидат технічних наук, декан факультету, професор, 

 Заслужений працівник освіти України, 
Полтавська державна аґрарна академія  

40 РОКІВ ВІД СТАНОВЛЕННЯ ДО ВИЗНАННЯ 

 

Наказом Міністерства сільського господарства 
СРСР №135 від 18 квітня 1966 року в Полтавсь-
кому сільськогосподарському інституті створено 
факультет механізації сільського господарства, а 
з 1 жовтня 1966 року перші 50 студентів розпо-
чали учбовий процес. Починати довелося, як ка-
жуть, “із нуля”. Не було приміщень, не було ма-
теріально-технічної бази, врешті-решт, не було 
викладачів. 
Невелика група ентузіастів, які до цього пра-

цювали на кафедрі механізації сільського госпо-
дарства інституту, в складі завідуючого кафед-
рою Павла Володимировича Гурницького, Дми-
тра Петровича Савенка, Вадима Андрійовича 
Кохна, Юхима Юхимовича Авруньова, В’яче-
слава Борисовича Василенка, Миколи Івановича 
Колодяжного, Івана Євсійовича Нечипоренка, 
Володимира Антоновича Мірошниченка, Івана 
Івановича Нестеренка стали першими виклада-
чами факультету. 
Деканом факультету був призначений Савенко 

Дмитро Петрович, який понад 20 років був органі-
затором і душею створеного колективу. 
У роки становлення факультету велося будів-

ництво учбового корпусу та гуртожитку. Пара-
лельно, за великої підтримки керівництва облас-
ті та інституту, йшли поставки техніки та лабо-
раторного обладнання. Навчальний процес по-
єднувався з виконанням значного обсягу будіве-
льних робіт. Працювали  і вчилися,  вчилися  і 
працювали всі – від студентів  до декана. 
Великим святом для факультету став у 1971 

році перший випуск інженерів-механіків. Перші 
47 випускників успішно захистили дипломні 
проекти й отримали дипломи інженерів-меха-
ніків сільськогосподарського виробництва. 
Викладачі факультету завжди надавали вели-

кої уваги навчально-методичній роботі. Вони 
повністю забезпечили студентів авторськими 
методичними розробками, посібниками, підруч-
никами. Досить плідно в цьому напрямку пра-
цювали доценти Мельников Дмитро Іванович та 
Зайцев Володимир Петрович, Дудніков Анатолій 
Андрійович, Мурзін Володимир Костянтинович, 
Хейло Михайло Іванович. 
Паралельно зі створенням і розвитком матері-

ально-технічної бази та учбово-методичною ро-
ботою викладачі й співробітники факультету 
підвищували науковий рівень. За роки існування 
факультету набули розвитку чисельні наукові 
напрямки. Передусім, це дослідження з питання 
автоматизації та комп'ютеризації сільськогоспо-
дарського виробництва, які майже 30 років про-
водить заслужений винахідник України, член-
кореспондент Інженерної академії наук України 
Сакало Лев Григорович. Він – автор 72 авторсь-
ких свідоцтв та 7 патентів на винаходи. Розроб-
лена групою науковців під керівництвом Льва 
Григоровича Сакало система контролю висіву 
насіння «Нива», впроваджена на Україні та в 
Росії, запатентована в 15 країнах світу. Науковці 
співпрацюють із фірмами Німеччини, Іспанії, 
Франції, Сполучених Штатів Америки. 
Значна наукова робота була проведена доцен-

тами Дмитром Івановичем Мельниковим, Олек-
сієм Петровичем Валуєвим, Іваном Андрійови-
чем Мізіним, Юрієм Олексійовичем Зеленським, 
Іваном Яковичем Гаркушею, Григорієм Олекса-
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ндровичем Лапенком, Павлом Володимировичем 
Гурницьким, Петром Павловичем Ярошенком, 
Володимиром Петровичем Зайцевим, Миколою 
Володимировичем Кіндером, професорами Во-
лодимиром Костянтиновичем Мурзіним, Анато-
лієм Андрійовичем Дудніковим, Андрієм Андрі-
йовичем Смердовим, Олексієм Володимирови-
чем Гориком. 
За роки існування факультету викладачами 

захищено 20 кандидатських та 1 докторська ди-
сертації, видано 30 монографій, опубліковано 
понад 2000 статей та одержано понад 200 автор-
ських свідоцтв і патентів. 
Нині на факультеті працює 84 викладачі, з них – 

1 член-кореспондент Інженерної академії наук 
України, 8 докторів наук, професорів, 38 канди-
датів наук та доцентів. На факультеті функціо-
нує сім кафедр: вищої математики, загальнотех-
нічних дисциплін, енерґетичних засобів та сіль-
ськогосподарських знарядь, безпеки життєдіяль-
ності, машиновикористання і виробничого на-
вчання, механізації й електрифікації тваринниц-
тва, ремонту машин і технології конструкційних 
матеріалів. 
На факультеті навчається близько 1300 сту-

дентів стаціонарної та заочної форм навчання. 
За час існування факультету підготовлено по-

над 4000 інженерів-механіків сільськогосподар-
ського виробництва. На Полтавщині немає жод-
ного господарства чи підприємства агропромис-
лового комплексу, де б не працювали випускни-
ки факультету. Їх можна зустріти майже в усіх 

областях України і в близькому зарубіжжі. 
Факультет пишається своїми випускниками: 

Коросташовим Олександром Григоровичем – Ге-
роєм України, Заслуженим працівником сільсько-
го господарства України, кавалером багатьох ор-
денів України, керівником СВК “Вітчизна” Коте-
левського району Полтавської області; Андрієн-
ком Володимиром Васильовичем – заступником 
голови Полтавської областної державної адмініс-
трації; Перебийнісом Василем Івановичем – док-
тором економічних наук, професором, завідува-
чем кафедри менеджменту Полтавської держав-
ної аґрарної академії; Ківшиком Петром Андрійо-
вичем – депутатом Верховної Ради, головою ради 
ВАТ “Облаґропостач”; Колотієм Віктором Івано-
вичем – керівником підприємства “Аґротехсер-
віс” Решетилівського району; Прокопенком Оле-
ксандром Івановичем – Заслуженим працівником 
сільського господарства України, керівником го-
сподарства “Рассвет” Машівського району; Кос-
тюком Василем Григоровичем – директором Пол-
тавської філії “Укрлізинг”; Кучеренком Ігорем 
Борисовичем – директором Української універса-
льної біржі й багатьма іншими. Цей перелік мож-
на продовжувати і продовжувати... 
Колектив викладачів та співробітників факу-

льтету разом зі студентами долають усі негараз-
ди сьогодення. Ми завжди розраховуємо на під-
тримку випускників і разом із ними будемо ро-
бити все для того, щоб добра слава факультету 
поповнювалася новими перемогами. 

 
 
 


