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ДО 55-РІЧЧЯ ВІКТОРА АНАТОЛІЙОВИЧА ВЕРГУНОВА 

 
3-го червня 2015 року відзначив свій ювілей-

ний День народження Віктор Анатолійович Вер-
гунов – директор Національної наукової сіль-
ськогосподарської бібліотеки, доктор сільсько-
господарських наук, професор, член-кореспон-
дент НААН, іноземний член Россільгоспакаде-
мії, Заслужений працівник сільського господарс-
тва України, віце-президент Асоціації бібліотек 
України, член Національної спілки журналістів 
України, почесний професор ПДАА, член редко-
легії журналу «Вісник ПДАА». 
Народився ювіляр у с. Дернівка Баришівсько-

го району Київської області у 1960 році. 
У 1982 році закінчив агрономічний факультет 

Ворошиловградського сільськогосподарського 
інституту, у 2010 році – історичний факультет 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сково-
роди». 
Розпочав свою трудову діяльність агрохіміком 

Панфільської дослідної станції по освоєнню бо-
літ Українського НДІ землеробства (Яготин-
ський район Київської області). У 1988 році за-
кінчив аспірантуру цього інституту, після якої 
працює на посадах молодшого наукового спів-
робітника лабораторії захисту ґрунтів від ерозії. 

З 1993 року – завідувач сектору відділу науки, 
з 1998 року – завідувач відділу інформаційного 
та консультаційного забезпечення агропромис-
лового виробництва Київської області. 
У 2000 році призначений директором Держав-

ної наукової сільськогосподарської бібліотеки 
НААН. 
У 2001 році створив і очолив Центр історії аг-

рарної науки, який у 2014 році був реформова-
ний в Інститут історії аграрної науки, освіти і 
техніки. 
Віктором Анатолійовичем у 1992 році була 

захищена дисертація на здобуття наукового сту-
пеня кандидата сільськогосподарських наук, а у 
2010 році на здобуття наукового ступеня доктора 
сільськогосподарських наук. Йому першому в 
Україні присвоєно вчене звання професора за 
спеціальністю «Історія сільськогосподарських 
наук». 
Науково-організаційна та методична діяль-

ність професора В. А. Вергунова як директора 
головної книгозбірної аграрної галузі та віце-
президента Асоціації бібліотек України, що за 
своїм фондом є третьою галузевою бібліотекою 
світу, визнана на державному рівні, а також іно-
земними фахівцями. 
При Інституті історії аграрної науки, освіти і 

техніки відкрито аспірантуру, докторантуру та 
спеціалізовану вчену раду по захисту дисерта-
цій. 
За час його існування підготовлено та захи-

щено понад 96 докторських і кандидатських ди-
сертацій. 
На сьогодні ННСГБ НААН видає 12 бібліо-

графічних серій та єдиний в країні реферативний 
журнал «АПК України». 
Діяльність ученого стосується трьох напрямів: 

історія аграрної освіти, науки і техніки; бібліо-
течна справа; меліоративне землеробство. 
Членом-кореспондентом НААН В. А. Вергу-

новим засновано новий напрям і власну школу у 
вітчизняному природознавстві – вивчення історії 
аграрної науки, освіти і техніки. З цих питань під 
науковим керівництвом ученого захищено понад 
50 дисертацій, з яких на здобуття наукового сту-
пеня  в галузі історичних наук: докторських – 1, 
кандидатських – 33; сільськогосподарських: кан-
дидатських – 14; біологічних: кандидатських – 1 
та на здобуття наукового ступеня Ph.D-1. Ним 
опубліковано понад 1060 праць, з яких 958 – нау-
кових (у т. ч. 59 монографій, 18 підручників, 6 
довідників, 165 бібліографічних покажчиків, 5 
патентів, 2 держстандарти, 23 методичні реко-
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мендації, 666 наукових статей), 101 стаття у  
газетах. 
Віктор Анатолійович є організатором і голов-

ним редактором електронного наукового фахо-
вого видання міжвідомчого тематичного збірни-
ка «Історія науки і біографістика». 
Останні п’ять років Віктор Анатолійович тіс-

но співпрацює з науковцями та друкованими ви-
даннями Полтавщини. За цей час було опубліко-
вано понад 14 статей, що стосуються діяльності 
Полтавського товариства сільського господарст-
ва та Полтавської дослідної станції. 
Завдяки наполегливості ювіляра і його кош-

том були відкриті чотири меморіальні дошки 
видатним аграріям минулого, чия доля була міц-
но пов’язана з Полтавщиною. 

22 травня 2014 року на базі ННСГБ була про-
ведена ІХ Всеукраїнська конференція молодих 
вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і 
техніки в Україні», що була присвячена 130-
річчю появи сільськогосподарської дослідної 
справи, як організації, та створення Полтавсько-
го дослідного поля. 
Ювіляр ініціював проведення на державному 

рівні заходів, присвячених 150-й річниці ство-
рення Полтавського товариства сільського гос-
подарства. Вже навіть є домовленість з мецена-
том про встановлення пам’ятного знаку, присвя-
ченого цій події у місті Полтава. 
У травні цього року в місті Києві відбулася Х 

Всеукраїнська конференція молодих учених та 
спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в 
Україні», присвячена цій знаковій події. 
У професійних і творчих планах В. А. Вергу-

нова заплановано ще багато справ. Деякі з цих 
аспектів стосуються аграрної історії Полтавщини. 
Планується велика стаття до 95-річчя засну-

вання Полтавської державної аграрної академії, 
відкриття меморіальних дощок К. І. Осьмаку в 
Миргороді та Полтаві, участь у проведенні уро-
чистостей з нагоди 150-річчя Полтавського то-
вариства сільського господарства у вересні цього 
року. Під керівництвом Віктора Анатолійовича 
кандидатськими та докторськими дисертаціями з 
історії аграрної науки Полтавщини захищено до 

цього часу вже п’ять. 
За багаторічну сумлінну працю В. А. Вергу-

нов нагороджений Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України (2002, 2014), Грамотою (2007) 
та Почесною грамотою Верховної Ради України 
(2005), пам’ятною медаллю Верховної Ради 
України «Десять років незалежності України» 
(2003) та ювілейною медаллю «Двадцять років 
незалежності України» (2011), Почесною відзна-
кою УААН (2007), орденами «За заслуги» ІІІ 
ступеня (2009), ІІ ступеня (2015) «За заслуги в 
сільському господарстві» (Республіка Франція, 
2010) та орденом Пошани (Російська Федерація, 
2012). 
Вченому присвоєно почесне звання Заслуже-

ного працівника сільського господарства Украї-
ни (2003) та Заслуженого діяча науки і техніки 
АР Крим (2010). 
В. А. Вергунов є Лауреатом Київської облас-

ної комсомольської премії ім. О. Бойченка в га-
лузі науки і техніки (1990), нагороджений рес-
публіканською комсомольською премією ім.  
М. Островського в галузі науки і техніки (1991), 
премією НАН України для молодих вчених 
(1995), премією вчених НААН «За видатні досяг-
нення в аграрній науці» (2001), Премією Авто-
номної Республіки Крим в галузі науки і техніки 
(2006) та преміями НАН України імені М. С. Гру-
шевського (2009) та імені В. Я. Юр’єва (2014), 
преміями імені Василя Малика (2015). 
В усіх починаннях Віктора Анатолійовича 

завжди підтримує його велика і надійна родина: 
мама Ольга Василівна, сестра Ірина Анатоліївна, 
діти Віктор та Ірина, дружина Ірина Анатоліївна. 
Від щирого серця ми бажаємо Віктору Анато-

лійовичу довголіття, міцного здоров'я, родинно-
го затишку, щастя, подальших творчих успіхів та 
кар’єрного зросту. 

 
Опара М. М., проректор із науково-

педагогічної, наукової роботи, професор  
кафедри землеробства і агрохімії ПДАА 

Опара Н. М., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри БЖД 

Снітко Л. О., директор бібліотеки ПДАА 
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