ЮВІЛЕЇ ТА ВИЗНАЧНІ ДАТИ

ЙОГО ЖИТТЄВЕ КРЕДО – СЛУЖІННЯ АГРАРНІЙ НАУЦІ
(АКАДЕМІКУ НААНУ В. Ф. САЙКУ – 80)

Народився Віктор Федорович Сайко 7 березня
1936 року у с. Дейманівка Пирятинського району Полтавської області.
Формування Віктора Федоровича як відомого
вченого у галузі загального землеробства, рослинництва, доктора сільськогосподарських наук,
професора, академіка НААН проходило на Полтавській землі.
Закінчивши в 1957 році Березоворудський
сільськогосподарський технікум, а в 1965 році
без відриву від виробництва – Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю
«Агрономія». Він пройшов на Полтавщині шлях
від посади бригадира комплексної бригади, головного агронома колгоспу, заступника начальника Пирятинського районного виробничого
управління сільського господарства, начальника
Гребінківського районного виробничого управління сільського господарства Полтавської області до першого заступника Гребінківської районної ради депутатів трудящих.
У 1972 році Віктор Федорович захистив кандидатську, а в 1987 році – докторську дисертацію на тему «Наукові основи вирощування озимої пшениці за інтенсивною технологією».
З 1973 року розпочинається його наукова діяльність: завідувач відділу сортової агротехніки
Миронівського
ордена
Леніна
науководослідного інституту селекції і насінництва
пшениці ВАСГНІЛ, заступник директора з наукової роботи інституту, а з 1983 і по 2011 рік –
директор Українського науково-дослідного інституту землеробства НААН.

В. Ф. Сайко був членом науково-технічної ради Міністерства сільського господарства і продовольства України, керівником Київського селекційного центру ВАСГНІЛ, керівником
Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Київської області, головою
експертної ради ВАК з агрономії, лісового господарства і меліорації; з 1998 року і донині –
заступник співголови Міжвідомчої наукової ради НАН України та НААН з проблем агропромислового комплексу.
Наукові праці В. Ф. Сайка широко відомі як в
Україні, так і за її межами. Із розробкою разом з
академіком В. М. Ремеслом сортової агротехніки
пшениці відкривається новий напрям у науці
щодо вирощування сільськогосподарських рослин.
Згодом основними напрямами його наукової
діяльності в галузі землеробства і рослинництва
є: теорія і практика сучасних систем стійкого,
інтенсивного ґрунтозахисного землеробства. Його розробки із сортової агротехніки та наукових
основ вирощування зернових культур, із питань
стратегії розвитку сільського господарства стали
новим напрямом у землеробській науці. Беручи
участь у розробці та впровадженні зональних
систем землеробства, він першим в Україні запропонував метод біологічного контролю стану
посівів.
Нині Віктор Федорович – радник дирекції інституту (з 2006 року – Національний науковий
центр «Інституту землеробства НААН»). Він
очолює наукові та практичні роботи зі стабілізації землевикористання і вирощування конкурен-
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тоспроможної продукції рослинництва на основі
заощадження й підвищення ефективності використання енергоресурсів.
В агропромисловому комплексі В. Ф. Сайко
працює понад 50 років, у тому числі на науковій
ниві – 35 років. Під його керівництвом підготовлено 6 докторів та 12 кандидатів наук, які успішно захистили дисертаційні роботи, присвячені
теоретичним і прикладним проблемам землеробства та рослинництва.
У 1988 році Віктора Федоровича обрано членом-кореспондентом ВАСГНІЛ, а у 1990 році –
дійсним членом (академіком) УААН за напрямом загальне землеробство.
Плідна наукова, науково-виробнича і педагогічна діяльність вченого-аграрія гідно оцінена:
він удостоєний звання заслуженого діяча науки і
техніки України, двічі лауреат Державної премії
в галузі науки і техніки, лауреат премії ім.
В. І. Вернадського УЕАН, нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ступеня, «За заслуги»
III ступеня, Трудового Червоного Прапора, двома орденами «Знак Пошани», медалями «За доблесну працю», «За трудову доблесть», «Ветеран
праці», Почесними грамотами Президії Верховної Ради УРСР та Кабінету Міністрів України,
Почесною відзнакою Міністерства надзвичайних
ситуацій, знаком Пошани Міністерства аграрної
політики України, Почесною відзнакою НААН.

Він обраний академіком Академії наук вищої
школи України, дійсним членом (академіком)
Української екологічної академії наук, з 1995
року і донині – член Американської асоціації
хіміків зернових культур, лауреат Міжнародної
нагороди в номінації «Руководитель XXI века».
Правлінням Американського біографічного інституту визнаний Людиною року, одним з перших отримав нагороду «Людина року» Кембриджської синьої книги (Велика Британія), має звання
Почесного професора Міжнародного університету Відня.
Науковий доробок В. Ф. Сайка складає понад
300 публікацій, серед них 12 монографій, 2 навчальних посібника. У 2011 році у видавництві
«Аграрна наука» побачила світ книга «Вибрані
наукові праці», в яких висвітлюється наукова,
дослідницька, практична та суспільно-політична
діяльність В. Ф. Сайка.
Повний наукових задумів ювіляр продовжує
працювати в галузі землеробства і рослинництва.
Тож, лебединого віку Вам, шановний Вікторе
Федоровичу, міцного здоров’я, подальшої творчої наснаги.
Хай Ваші наукові здобутки будуть дороговказом майбутнім вченим-аграріям на шляху примноження родючості українських чорноземів,
одержання дорідних урожаїв, ґарантування продовольчої безпеки нашої держави.
В. І. Аранчій, ректор Полтавської державної
аграрної академії, професор;
М. М. Опара, професор кафедри землеробства
і агрохімії ім. В. І. Сазанова
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