
Перший декан зоотехнічного факультету Хоцянівський Й. І.  

(до 120 річниці з дня народження). 

 
Наближається річниця (90 років) з дня заснування біолого-технологічного  

(колишнього зоотехнічного) факультету, а в його історії досі існують «білі плями». 

Однією з них є життєвий шлях організатора та першого декана, який досі був невідомий. 

Але нещодавно в архіві нашого університету була знайдена особова справа Хоцянівського 

Й.І.   

 

Народився Йосип Іванович 3 вересня 

1901 року в родині селянина-бідняка у селі 

Антонівка Київської області. Йосип рано 

втратив батька (1905), а потім і матір (1918). В 

ранньому дитинстві у віці 6–7 років він почав 

працювати по найму у односельчан, а потім у 

віці 15 років працював по найму у панів. 

Одночасно навчався в сільській школі. У 1916 

році Йосип Іванович вступив у Мироцьку 

сільськогосподарську школу, яку закінчив у 

1920 році. Жив та навчався за рахунок 

стипендії. Потім він навчався та працював на 

таких посадах: 1921-1922 – навчався та 

одночасно працював у Махаринецькому с.-г. 

технікумі. Так як цей навчальний заклад було 

закрито у 1922 році, Хоцянівського Й.І. було 

переведено у Київський Ветеринарно-

Зоотехнічний інститут (КВЗІ)  для закінчення 

навчання. 1922–1926 – продовжив навчання у 

КВЗІ на зоотехнічному факультеті та 

одночасно працював на посаді охоронця 

Київського військового речового складу. 

Закінчив КВЗІ у 1926 році і отримав 

кваліфікацію організатор-зоотехнік. 1926–

1927 – працював зоотехніком в Житомирському «Молсоюзі». Також у 1927 р. був 

зарахований аспірантом в аспірантуру КВЗІ, яку успішно закінчив у 1930 році. 1929–1931 

–  одночасно працював доцентом КВЗІ. 1931-1932 – старший науковий співробітник 

Полтавського науково-дослідного інституту свинарства. В жовтні 1932 року 

Хоцянівського Й.І. було переведено у Білоцерківський с.-г. інститут. Працював доцентом 

кафедри спеціальної зоотехнії до 1941 року. Читав лекції з дисциплін: конярство, 

вівчарство. Був організатором і першим деканом зоотехнічного факультету БЦСГІ у 

період з 1932 по 1937 роки, а в 1939–1940 рр. виконував обов’язки декана ветеринарного 

факультету БЦСГІ. 

У 1939 році після захисту кандидатської дисертації на тему: «Стадо швицев 

Тростянецкого племхоза, дальнейшая работа с ним и перспективы его развития» 

Хоцянівський Й.І. отримав науковий ступінь кандидат с.-г. наук та вчене звання доцент.  

6 липня 1941 року в результаті наближення фронту Другої Cвітової війни до Білої 

Церкви Йосип Іванович хотів евакуюватися у напрямку м. Черкас, але хвороба не дала 

можливості рухатися далі, і тому він опинився на окупованій німцями території. 

Повернувшись в місто Білу Церкву три місяці не працював, а потім влаштувався на посаду 

вчителя народної школи №3, де з перервами працював до кінця 1943 року. Також в період 

окупації Хоцянівський Й.І. вів агітацію за максимальну роздачу хліба селянам у селах: 



Коженики, Храпачі, Шкарівка, це зменшило вивіз хліба до Німеччини. Зберіг велику 

кількість підручників середніх шкіл м. Біла Церква.  

Після звільнення міста, згідно наказу №6 по БЦСГІ Хоцянівського Й.І. відновлено 

на посаді доцента кафедри спеціальної зоотехнії з 06.01.1944 року. Він приймав участь у 

відновленні кафедри, на професійному рівні проводив лекції та практичні заняття зі 

студентами інституту. Доцент Хоцянівський Й.І. приймав активну участь у громадському 

житті Білоцерківського с.-г. інституту, працював на таких посадах: член міському, 

секретар штабу міжвузівського соцзмагання, працював в підшефних колгоспах, надавав 

консультаційну допомогу району у питаннях тваринництва (сіл: Олександрія, Кожанка, 

Шкарівка), публікував статті в районній та обласній пресі.  

Приймав участь у розробці організаційного і виробничого планів учгоспу 

інституту. Надавав допомогу викладачам сільськогосподарського технікуму з дисципліни 

«тваринництво». Працюючи в інституті написав шість наукових робіт. Виступав з 

доповідями на наукових конференціях БЦСГІ. 

З 1 вересня 1948 року згідно наказу №168 по БЦСГІ Хоцянівського Й.І. було 

переведено по конкурсу на посаду завідувача кафедри спеціальної зоотехнії Курганського 

сільськогосподарського інституту (нині Курганська державна сільськогосподарська 

академія ім. Т.С. Мальцева). Відомо також що Йосип Іванович був одружений та мав 

дитину. Під час роботи у нашому ВНЗ мешкав за адресою провулок Запровальний №4.  

Йосип Іванович був висококваліфікованим фахівцем, справжнім знавцем своєї 

справи. Першим бути завжди тяжко, але він за короткий час зумів укомплектувати 

провідні кафедри факультету професійними кадрами, всесвітньо відомими науковцями: 

академік Потьомкін М.Д., професори: Клодницький І.І., Поширов М.Г., Упоров В.І. та 

інші.  

Подальший життєвий шлях та наукову діяльність Хоцянівського Йосипа Івановича 

відслідкувати не вдалося за відсутності матеріалу. 
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