
Щербак Андрій Григорович 

(до 120-річчя з дня народження) 

 

 

Щербак А.Г. – директор БЦСГІ 1944-1946 рр. 

 Народився в 1902 р. в українській селянській родині у с. Пушкарівка 

Краснопільського району (нині – Сумського району) Сумської області. 

 Трудову діяльність розпочав у 1914 р. робітником 

сільськогосподарської економії і на цукровому заводі с. Мезенівка 

Краснопільського району працював до 1917 р. 

 У 1917–1919 рр. навчався в учительській семінарії с. Рясне 

Краснопільського району. 



 У 1919 р. вступив добровільно в ряди Червоної Армії. Брав участь у 

боях проти Денікіна, Шкуро та інших у 1920 р. 

 У 1920–1921 рр. – навчався в учительській гімназії в місті Ахтирка 

Сумської області, яка була переведена з села Рясне. 1921–1923 рр. – завідувач 

школи в с. Рясне й інспектор народної освіти Краснопільського району. 

 1923–1925 рр. – студент літературного факультету Харківського 

інституту народної освіти. Отримав спеціальність викладача. В 1925 р. 

зарахований на другий курс Харківського сільськогосподарського 

(агрономічного) інституту. У 1928 р. закінчив його, отримав спеціальність 

«агроном-організатор соціалістичного сільського господарства». 

 1928–1930 рр. – головний агроном земельного відділу міста Буки 

Уманської округи Київської області. 1930–1934 рр. – старший науковий 

співробітник Харківського сільськогосподарського інституту. 

 1934–1940 рр. – завідувач відділу, а потім заступник директора з 

навчальної роботи Інституту заочної освіти і підвищення кваліфікації  

спеціалістів сільського господарства. 

 1940–1941 рр. – редактор журналу «Социалистическое сельское 

хозяйство». 

 1941–1943 рр. – заступник директора і головний агроном радгоспу 

«Піонер» Шаюнського району Куйбишевської області.  

 Член ВКП(б) з 1943 р. 

 У 1943 р. за розпорядженням ЦК ВКП(б) СРСР Щербак був 

переведений Куйбишевським обкомом партії в розпорядження Київського 

обкому партії для роботи в районах, звільнених від німецько-фашистських 

окупантів. 

 В лютому 1944 р. Київський обком партії направив А.Г. Щербака 

директором Білоцерківського сільськогосподарського інституту. А 23 червня 

1944 р. наказом №746 Народний комісаріат харчової промисловості СРСР 

затвердив його директором інституту. 

 Під час війни та фашистської окупації інституту було завдано 

величезної шкоди – повністю зруйновано навчальний лабораторний корпус 

№2, вивезено і знищено цінне обладнання з корпусів і гуртожитків, вивезені 

племінні стада ВРХ і свиней, зруйновано учгосп, сплюндровано парк 

«Олексадрія». В таких складних умовах директор А.Г. Щербак розпочав 

роботу з відновлення підготовки спеціалістів для сільського господарства 

країни… 

  



 
Зруйнований учбовий корпус БЦСГІ №2, 1945р. 

 

В 1944 р. поновлюється набір студентів на перші курси агрономічного і 

ветеринарного факультеті. З вересня 1944 р. поновили заняття студенти ІV–V 

курсів агрономічного і ветеринарного факультетів. 

 

 
Випуск ветеринарних лікарів  БЦСГІ 1945 р. 



 В таких складних умовах директор А.Г. Щербак розпочав роботу з 

відновлення підготовки спеціалістів для сільського господарства країни. 

Було зараховано на роботу ряд професорів і доцентів, які повернулися з 

евакуації, вони становили кістяк науково-педагогічного колективу ще в 

довоєнні роки. Це професори О.О.Табенцький, Н.Г. Толстова-Парійська,  

В.П. Тульчинська, О.Л.Скоморохов, Й.Й.Кораб, І.М. Толмачов, П.Д.Рудько, 

М.К.Гроздінський, І.П. Батуревич, Й.І.Хоцянівський, Я.Г. Протас та інші. 

Також запросили професорів із Києва: О.І.Петікова, В.С. Денисьевського, 

С.О. Іванова, А.К. Скороходька, Г.О. Гіммельрейха та інших. Вони читали 

лекції з провідних дисциплін: фізіологія, рослинництво, агрономія, 

землеробство, анатомія с.-г. тварин, зоогігієна та ін. 

Друга наукова конференція у БЦСГІ, 1945р. 

 

Умови життя і навчання були дуже важкими. У напівзруйнованих 

приміщеннях не вистачало меблів, обладнання, реактивів, інших матеріалів. 

Навчальні корпуси не опалювалися. Студенти сиділи в шинелях чи пальтах, 

куфайках, у шапках. Дівчата – закутані хустками. У багатьох аудиторіях у 

вікнах замість скла були вставлені шматки фанери чи картону. А інколи 

шибки були запнуті ганчірками, щоб не залітав сніг та вітер не видував 

рештки тепла. Столів у більшості аудиторій, лабораторій, кафедр не було, а 

за лави правили дошки, прибиті до низьких колодок. 



За рішенням Всесоюзного Комітету в справах вищої школи при Раді 

Народних комісарів СРСР від 22 вересня 1944 р. був створений 

Білоцерківський сільськогосподарський технікум Наркомату харчової 

промисловості СРСР. Директор інституту А.Г. Щербак одночасно виконував 

функції директора технікуму. Технікум не мав своєї бази, заняття проходили 

в кабінетах та лабораторіях інституту в другу зміну.  

 

 
Ветеринарні клініки БЦСГІ 1945–1950 рр. 

 

 Незважаючи на воєнний час і карткову систему на продовольство, 

директор А.Г. Щербак зумів організувати роботу студентської їдальні. 

Звичайно, калорійність страв була не високою, та все ж це було великою 

підтримкою для більшості студенів, які не отримували допомоги з дому, 

оскільки село в той час жило дуже бідно. Адже ще продовжувалась жорстока 

війна, і більшість здорових, працездатних чоловіків перебували в рядах 

діючої армії. Тому студентська їдальня дуже підтримала студентів і 

співробітників. 

 Перші повоєнні випуски агрономів і ветеринарних лікарів здійснено в 

1945 та 1946 роках в кількості 200 спеціалістів. 

 Ректор А.Г. Щербак організував колектив на відбудову корпусу №2, на 

місці якого залишилась тільки купа розбитої цегли. Власними силами 

проводиться ремонт обладнання кафедр, ремонт гуртожитків, житлових 



будинків, учгоспу. Було відновлено частину молочного стада та 

свинопоголів’я. А.Г. Щербак організував наповнення бібліотечного фонду за 

рахунок допомоги співробітників та багатьох навчальних закладів СРСР. 

 

 
Тваринницька ферма учгоспу БЦСГІ 

 

 6 серпня 1946 р. за наказом №1203-к Міністра вищої освіти СРСР               

С. Кафтанова А.Г. Щербака звільнено від виконання обов’язків ректора за 

станом здоров’я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документи з особової справи Щербака А.Г.: 

 

Автобіографія Щербака А.Г. (с.1) 

 



 
Автобіографія Щербака А.Г. (с.2) 

 



 
 

 



 

 


