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ДО 15-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ АГРАРНОЇ НАУКИ, ОСВІТИ І 
ТЕХНІКИ ННСХБ НААН ТА 10-РІЧЧЯ ВИХОДУ В СВІТ ПЕРШОГО НОМЕРУ 

ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ  
«ІСТОРІЯ НАУКИ І БІОГРАФІСТИКА» 

 

Шановні колеги!  
Щиро вітаємо вас із ювілеями! 

15-річчя – незначний період в історичному зна-
ченні. Але за цей час колективом Національної на-
укової сільськогосподарської бібліотеки НААН та 
її структурним підрозділом – Інститутом історії 
аграрної науки, освіти і техніки зроблено неоцінен-
ний внесок у становлення історії аграрної науки 
України. 
Понад 90 останніх років Національна наукова 

сільськогосподарська бібліотека НААН виконує 
функцію Головного науково-методичного та коор-
динаційного центру в єдиній системі бібліотек аг-
ропромислового комплексу України. Зараз в нашій 
країні діє понад 90 наукових сільськогосподар-
ських бібліотек аграрних науково-дослідних уста-
нов системи НААН. За час існування Інституту світ 
побачили понад 500 наукових видань, підготовле-
них його працівниками. 
Неоціненну допомогу фахівцям аграрного сек-

тору надають відомості, розміщені в біобібліогра-
фічних, бібліографічних та історико-
бібліографічних серіях ННСХБ НААН, які вида-
ються з 1998 року і яких на даний час налічується 
13. За час існування підрозділу було підготовлено 
понад 110 дисертацій на здобуття вченого звання 
кандидата та доктора наук, з них 87 захищені в 
спеціалізованих вчених радах ННСХБ НААН. На 
даний час роботу Інституту забезпечують 79 пра-
цівників, з них 11 докторів, 16 кандидатів наук, 33 
наукових співробітники. Щорічно видається чоти-
ри випуски реферативного журналу «Агропромис-
ловий комплекс України» та «Бюлетень ННСХБ 
НААН». З 2006 року виходить електронне фахове 
видання «Історія науки і біографістика» – потуж-

ний фаховий, інформаційний, спеціалізований жур-
нал. Багаторічна плідна співпраця пов’язує колек-
тиви Полтавської державної аграрної академії та 
Національної наукової сільськогосподарської біб-
ліотеки НААН – третьої галузевої бібліотеки світу. 
Директор бібліотеки, доктор сільськогосподар-
ських наук, професор, академік-секретар відділу 
наукового забезпечення інноваційного розвитку 
НААН Віктор Анатолійович Вергунов – фундатор 
Інституту, член редколегії «Вісника ПДАА», почес-
ний професор ПДАА, керівник Центру історії при-
родознавства Полтавщини ПДАА зробив неоці-
ненний внесок у розвиток аграрної історії Полтав-
щини. 
Завдячуючи його наполегливості, ентузіазму, 

національній громадській позиції, були відзначені 
на державному рівні 130-річчя з дня заснування 
Полтавської державної сільськогосподарської 
дослідної станції ім. М. І. Вавилова, 150-річчя з 
часу заснування Полтавського товариства сільсько-
го господарства, яке відновило свою роботу під 
керівництвом знаного на Полтавщині аграрія – 
Героя Соціалістичної праці, Героя України, почес-
ного професора ПДАА Семена Свиридоновича Ан-
тонця. За меценатської підтримки В. А. Вергунова 
були відкриті 4 меморіальні дошки видатним агра-
ріям минулого Полтавщини: В. І. Сазанову, 
С. Ф. Третьякову та іншим, пам’ятний знак, при-
свячений 150-річниці створення Полтавського то-
вариства сільського господарства. Громада Пол-
тавщини оцінила внесок В. А. Вергунова (вручення 
премії Володимира Малика (2015 р.) та Панаса 
Мирного (2016 р.)) в розбудову історії аграрної 
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Полтавщини. В історико-бібліографічній серії «Аг-
рарна наука України в особах, документах, бібліо-
графії», за безпосередньої участі та суттєвій допо-
мозі науковців ПДАА, під егідою Інституту історії 
аграрної науки, освіти і техніки було видано 
п’ятитомне видання «Полтавське товариство сіль-
ського господарства». 
Зв’язок між нашими колективами, а також Пол-

тавською громадою триває постійно. Черговий за-
хід, ініційований керівником Інституту історії аграр-
ної науки, освіти і техніки В. А. Вергуновим, відбу-

деться вже цьогоріч – відзначення на державному 
рівні 125-річчя Полтавського краєзнавчого музею 
імені Василя Кричевського. Науковий загал аграр-
ної освіти Полтавщини пропонує Віктору Анатолі-
йовичу зайняти чільне місце у складі відновленого 
Полтавського товариства сільського господарства, а 
очолюваному ним колективу бажаємо подальших 
професійних успіхів, творчої наснаги, натхнення, 
миру і спокою, примноження неоціненного внеску в 
розбудову нашої вільної, незалежної та євроінтеґро-
ваної неньки-України. 

Аранчій В. І., ректор Полтавської державної аграрної академії, професор 
Опара Н. М., заступник керівника з науково-організаційної роботи  

Центру історії природознавства Полтавщини  
Полтавської державної аграрної академії,  

кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




