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НОВА СТОРІНКА УКРАЇНСЬКОГО ВАВИЛОВОЗНАВСТВА* 

 

Робота зі збереження наукової та історичної  
спадщини має надзвичайно важливе значення як 
для окремої спільноти, так і для людства в цілому. 
Усвідомлення ролі видатних людей у житті суспі-
льства встановлює гармонійний зв’язок між поко-
ліннями, забезпечуючи прогресивний поступ нау-
кової думки, через відтворення давніх традицій дає 
шанс кожному новому поколінню на повноцінне 
самовизначення і духовне зростання. 
З огляду на це, зазначимо, що постать Миколи 

Івановича Вавилова посідає особливе місце у 
вітчизняній і світовій історії науки. В його особі 
гармонійно поєдналися риси видатного вченого-
практика і теоретика, здібного організатора, на-
дійного друга й чуйної, доброї людини. Його 
науковий спадок здобув світове визнання, а чис-
ленні ідеї донині знаходять підтвердження в су-
часній науковій діяльності. 

З урахуванням усього зазначеного, приємно 
констатувати, що в рецензованій книзі 
В.М. Самородова та О.В. Халимон “Академік 
М.І. Вавилов і Полтавщина: факти, документи, 
бібліографія” яскраво відображено полтавський 
період життя і наукової діяльності Миколи Іва-
новича. Сам вчений вважав цей час щасливим у 
своєму житті. З численних життєвих епізодів, 
висловлювань і фотоматеріалів, пов’язаних із 
перебуванням М.І. Вавилова на Полтавщині, 
створено яскравий багатогранний портрет ви-
значного вченого, цікавого співрозмовника і по-
радника. Спілкування М.І. Вавилова з відомими 
науковцями – М.В. Дьяковим, М.В. Курдю-
мовим, В.І. Сазановим, О.Н. Соколовським, 
С.Ф. Третьяковим, І.В. Якушкіним – відбувалося 
саме на Полтавщині. Ці вчені відіграли суттєву 
роль у формуванні наукового світогляду моло-
дого на той час вченого, позитивно вплинувши 
на визначення його творчого пошуку. Сам 
М.І. Вавилов, у свою чергу, мав виключний 
вплив на подальший розвиток полтавської аґрар-
ної наукової еліти, активно підтримував творчі 
зв’язки, надавав дієву допомогу. 
Системність та послідовність подання матері-

алу дозволяють відчути дух того часу, уявити 
людей і обставини, що оточували молодого 
М.І. Вавилова. Ми бачимо майбутнього видатно-
го вченого в оточенні реальних людей і подій, 
вловлюємо його погляд, прагнемо відтворити в 
уяві події тих днів. Текстова частина в поєднанні 
з фотоматеріалами дають можливість відчути 
енергію і настрої людей, які формували тоді пе-
редову наукову думку. Приємно усвідомлювати, 
що все це відбулося саме на Полтавщині, яка в 
усі часи відзначалася високим рівнем розвитку 
аграрної науки і практики. 
На особливу увагу заслуговує характеристика 

Фонду академіка М.І. Вавилова в Полтавському 
краєзнавчому музеї. Перелік наукових праць вче-
ного, матеріалів наукових видань та ювілейних 
заходів, фотоматеріалів, спогадів, унікальних до-
кументів та низки інших експонатів нараховує по-
над 600 одиниць. Наукову та пізнавальну цінність 
такого зібрання переоцінити важко: кожен з екс-
понатів по-своєму доповнює портрет талановитого 

____________________ 
* Академік М.І. Вавилов і Полтавщина: факти, документи, бібліографія. Полтава: Верстка. – 
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дослідника, визначного біолога, академіка різних 
академій, людини, яка залишила багату творчу 
спадщину. Значна частина зібрання – свідчення 
глибокої поваги колег і послідовників до 
М.І. Вавилова – це численні спогади, матеріали 
про святкування ювілеїв та увічнення пам’яті 
вченого. Постійний активний інтерес дослідни-
ків до матеріалу фонду є ще одним доказом важ-
ливості робіт зі збереження наукової спадщини. 
Побачила світ перша книга історико-

бібліографічної серії “Постаті аграрної та біоло-

гічної науки Полтавщини: факти, документи, 
бібліографія”. Не випадково дане видання при-
свячене саме М.І. Вавилову, адже з іменем цього 
всесвітньо відомого вченого пов’язаний важли-
вий етап становлення та розвитку вітчизняної 
аграрної науки. Сподіваємося, що вийдуть у світ 
і наступні книги з такої важливої й необхідної 
тематики, які допоможуть належним чином роз-
повісти про видатних людей, життя яких було 
тісно пов’язане з Полтавщиною. 
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