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НОВЕ ВИДАННЯ, ПРИСВЯЧЕНЕ С. Ф. ТРЕТЬЯКОВУ 

 
«С. Ф. Третьяков (1872–1918) та його наукова 

агрономія» – це назва нової  книги, що побачила 
світ у видавництві «Полтавський літератор». Це 
64-е видання історико-бібліографічної серії «Аг-
рарна наука України в особах, документах, біб-
ліографії», заснованої у 2001 р. директором  На-
ціональної наукової сільськогосподарської  біб-
ліотеки НААН України, членом-кореспондентом 
НААН, керівником Центру історії аграрної  
науки В. А. Вергуновим. 
Слід зазначити, що це не перша праця, при-

свячена Сергію Федоровичу Третьякову, підго-
товлена кандидатом сільськогосподарських на-
ук, доцентом Полтавської державної аграрної 
академії Н. М. Опарою. Монографія є результат-
том комплексного вивчення життєвого шляху, 
наукової діяльності, аналізу всіх напрямів бага-
тогранної діяльності С. Ф. Третьякова, який був 
не тільки творцем і організатором вітчизняної 
сільськогосподарської дослідної справи, а й вче-
ним у галузі агрохімії, ґрунтознавства, рослин-
ництва.  
Книга складається з кількох розділів.  
Перший, під назвою «Ступінь наукової розро-

бки, джерельна база та теоретико-методологічні 
засади дослідження», розкриває історіографію 
теми дослідження, знайомить із використаними 
матеріалами: документальними джерелами,  
науковими працями вченого, науковою та публі-
цистичною літературою про нього.  
З другого розділу – «Становлення С. Ф. Тре-

тьякова як науковця та організатора дослідної 
справи на Полтавщині» – читач дізнається про 
основні періоди творчого шляху, діяльність вче-
ного на посаді першого директора Полтавської 
дослідної станції, з якою пов’язані його найви-
датніші наукові здобутки.  
Особливий інтерес становить основний, третій 

розділ монографії, в якому автор висвітлює до-

слідження С. Ф. Третьякова у галузі загального 
землеробства, рослинництва, ґрунтознавства та 
агрохімії, захисту рослин, польового кормови-
робництва.  
Неабиякий інтерес має розділ монографії, що 

знайомить із науковою спадщиною вченого. Це 
«Хронологічний покажчик публікацій С. Ф. Тре-
тьякова (1895–1921), який включає 281 наймену-
вання. Вперше бібліографічний покажчик на-
укових праць вченого був опублікований у 
2011 р., укладачами якого стали В. А. Вергунов, 
В. М. Самородов та Н. М. Опара.  
Наукову цінність рецензованої праці стано-

вить також наведений список літератури про 
життя та діяльність дослідника, складений за 
роками, починаючи з 1891 і закінчуючи 2012. Це 
понад 300 джерел, серед яких переважають ви-
дання дорадянського часу, кінця XIX –  
початку XX століття. Привертає увагу наведене 
в кінці публікації генеалогічне дерево родини 
Третьякових. Ця сторінка життя Сергія Федоро-
вича тривалий час залишалася невідомою. При-
ємно дізнатися, що рід Третьякова продовжує 
існувати, – його нащадки  зараз живуть і працю-
ють в Україні.  
З впевненістю можна сказати, що книга стане в 

нагоді для науковців, викладачів, спеціалістів  
аграрної науки, краєзнавців, музейних працівників.  
Як зазначає у передмові науковий редактор ви-

дання В. А. Вергунов, автор «не зупиниться на вже 
зробленому у благородній справі повернення на 
пантеони слави України імені С. Ф. Третьякова, бо, 
якщо ми згадаємо про них, колись хтось згадає і про 
нас». 

 
Кигим С. Л., завідувач науково-дослідного 

експозиційного відділу природи Полтавського 
краєзнавчого музею 
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