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ЖИТТЯ  У ГАРМОНІЇ ТВОРЧОСТІ 
(ДО 65-РІЧЧЯ КАНДИДАТА БІОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ, 

ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ  

ЛЕОНІДА ОЛЕГОВИЧА КОЛЕСНІКОВА)  

 
 

25-го травня цього року виповнилося 65 років 
кандидату біологічних наук, доценту кафедри 
екології, охорони навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування Полтавсь-
кої державної аграрної академії Леоніду Олего-
вичу Колеснікову. З  сорока п'яти років трудово-
го стажу 38 років ювіляр віддав рідній академії 
та улюбленій ентомології. Наукові досягнення 
ювіляра: майже 100 наукових публікацій з пи-
тань сільськогосподарської ентомології, захисту 
рослин від шкідливих комах, екології, 
дендрології. Є у доробку ювіляра і навчальні 
посібники. Та особливо плідною є його робота з  
вивчення представників родини  Жужелиці.  
У цьому напрямі разом зі своєю колишньою сту-
денткою, а нині співавтором низки статей 
Світланою  Ніколаєвою  були проведені 
дослідження впливу безпестицидних технологій 
на жужелиць.  

Результати сорокарічних досліджень Леоніда 
Олеговича лягли в основу його монографії 
«Польові жужелиці  Лісостепу України й органі-
чне землеробство (фауна, біологія, екологія, 
вплив агротехніки і системи землеробства)» 
[Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2014].  

Взагалі ж цей об’єкт став улюбленим для 
Леоніда Олеговича Колеснікова з аспірантської 
лави. Адже саме тоді, ще у колишньому Пол-
тавському сільськогосподарському інституті, під 
керівництвом професора Ю. М. Брунера, він 
провів  цікавий комплекс досліджень із впливу 
безполицевого обробітку ґрунту на його мезо-
фауну. З цього напряму це була перша наукова 
розвідка не лише на теренах Полтавщини, а й 
України в цілому. Її висновки були новими та 
оригінальними, розвіяли побоювання про те, що 
безвідвалка приведе до появи сили-силенної 
шкідників. Пройшло чотири десятиліття з тих 
пір і на ланах всесвітньо відомого підприємства 
ПП «Агроекологія» висновки ювіляра про 
санітарну роль хижих жужелиць, їх роль у 
стабілізації рівноваги агрофітоценозів впровади-
лись у практику, стали надійним та ефективним 
чинником екологізації виробництва сільськогос-
подарської продукції без застосування інсектицидів. 

Дослідження фауни і біології  жужелиць  
агроценозів Леонід  Олегович проводив і на полях 
Німеччини, куди неодноразово запрошувався 
ентомологами Інституту фітомедицини Хоен-
хаймського аграрного університету. На даний 
час кооперація наукових досліджень із 
німецькими вченими отримала подальшого роз-
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витку: спільно з  цілеспрямованим та працьови-
тим аспірантом Олександром Васильєвим і 
німецькими колегам-ентомологами проводяться 
дослідження фауни й ефективності природних 
популяцій трихограм із використанням новітніх 
генетичних методів.  

Як викладач, Леонід Олегович зарекомендував 
себе як дуже толерантна і тактовна людина.  
У кожному зі своїх студентів він бачив особис-
тість, поважав їх індивідуальність, всіляко за-
охочував інтереси, самостійність, ініціативу, не 
давлячи авторитетом та службовим положенням. 
А це притаманне далеко не кожному з наших 
колег. Все це зробило його одним із 
найулюбленіших викладачів серед студентів фа-
культету агротехнологій та екології академії. 

Походячи зі старовинного роду полтавських 
інтелігентів-меценатів, Леонід Олегович успад-
кував їх ментальність. Адже коло інтересів  
Л. О. Колеснікова дуже різнобічне: мистецтво, 
музика, театр, художня література… Наш колега 
відвідує музеї, любить мандрувати по 
історичних та заповідних місцях трьох 
континентів світу, де все ретельно фотографує. 
Він залюбки порається на своїй дачі, куди зво-
зить цікаві рослини. Коли вони розквітають, то 
стають об’єктом його мистецького таланту – 

гарними подарунками від ювіляра колегам, дру-
зям та просто добрим людям. 

Тому не дивно, що ювіляр веде активну 
культурологічну діяльність: він член творчого 
об'єднання «Художник», щорічно проводить 
декілька персональних виставок своїх художніх 
робіт. Їх відкриття завжди супроводжується 
цікавими розповідями про природу, культуру, 
традиції країн, де були намальовані етюди. Тому 
Леонід Олегович завжди бажаний гість у Клубі 
цікавих зустрічей при обласній науковій 
бібліотеці, в бібліотеці для юнацтва, а також в 
інших культурних закладах Полтави: салонах, 
галереях, музеях.   

Ювіляр нагороджений грамотою за активну 
участь у добродійних виставках, що проводяться 
при кафедральному соборі Полтави на користь 
дітей, чиї батьки загинули в боях на Сході 
України.  

Таким чином, бачимо, що Леонід Олегович 
Колесніков зробив чимало і йому є чим пишатися. 
Його життя – динамічне і різнопланове, насиче-
не творчими задумами та їх якісною реалізацією. 

Вітаючи його з 65-річчям, бажаємо  міцного 
здоров'я, нових професійних і мистецьких 
здобутків, успішного втілення всіх своїх планів!

 В. М. Писаренко, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України,  

В. М. Самородов, доцент, заслужений винахідник України, 

Полтавська державна аграрна академія 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




