
 

Про агробіотехнологічний факультет 

Агробіотехнологічний факультету Білоцерківського національного 
аграрного університету створений у 1920 році. Акредитований за ІV рівнем, 
здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальностями: 
201"Агрономія" (першого "бакалаврського" та другого "магістерського" рівнів); 
193"Геодезія та землеустрій (першого "бакалаврського" та другого 
"магістерського" рівнів); 206"Садово-паркове господарство (першого 
"бакалаврського" та другого "магістерського" рівнів); 205"Лісове господарство" 
(першого "бакалаврського" рівня); 141"Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка (першого "бакалаврського" рівня) на яких навчається понад 
1500 студентів денної і заочної форми навчання. З 2011 року очолює факультет 
заслужений працівник сільського господарства України, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та 
захисту рослин Валерій Семенович Хахула. У навчальному процесі задіяні 
висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, з яких: 18 докторів наук, 
професорів і 54 кандидатів наук, доцентів. 

Агробіотехнологічний факультет – найстаріший факультет в університеті, 
який своїм корінням сягає в далекий 1920-й рік, коли в Білоцерківському 
сільськогосподарському технікумі було відкрито рільничий та садово-городній 
відділи. 

Факультет сьогодні є одним із флагманів освітньої, навчальної, наукової, 
методичної та виховної діяльності Білоцерківського НАУ. За свого існування 
факультетом підготовлено понад десять тисяч фахівців. Наші випускники 
завжди були гордістю університету, серед них не лише керівники усіх рівнів 
АПК, Міністри, Депутати Верховної Ради України, а й вчені світового масштабу: 
Ольга Кирилівна Коломієць, яка вперше в світі вивела однонасінну форму 
буряка цукрового; академіки Д.М. Гродзінський та А.М. Гродзінський, 
професори В.М. Лєбєдєв та О.О. Табенцький, які визнані світовими класиками 
фізіології рослин та генетики. 

У той час підготовка фахівців у технікумах здійснювалася на рівні вищих 
навчальних закладів. Тому в організації навчального процесу значна увага 
приділялась як теоретичній підготовці, так і практичній роботі студентів. Цьому 
сприяла й передача за постановою Білоцерківського повітземвідділу у володіння 
технікуму угідь Олександрійського паркового господарства. Створення в 1924 
році кабінетів ботаніки, рослинництва, ґрунтознавства, мікроскопії та 
ентомології започаткувало розвиток науково-дослідної роботи в технікумі. 
Велике значення мали й закладене в 1926 році навчально-дослідне поле та 
збудований дещо пізніше вегетаційний будинок. 

У 1934 році внаслідок кількох реформувань Білоцерківський 
сільськогосподарський технікум стає сільськогосподарським інститутом. Разом з 
Київським агроінженерним інститутом цукрової промисловості у новостворений 
ВНЗ були переведені кафедри ботаніки, фізіології рослин, загального 
землеробства, рослинництва та інші, які мали багате історичне минуле. 

За довоєнні роки значно зміцніла матеріальна база інституту. У 1938 році 
було побудовано навчальний корпус агрономічного факультету, де він 
розміщується і сьогодні. 



 
Гродзінський М.К. – перший декан 
агрономічного відділу технікуму серед 
викладачів 

Перший випуск агрономів Білоцерківського 
сільськогосподарського технікуму, 1923 р. 

 
Студенти робітничого факультету, 1931 р. 1924 р. – перший випуск механіків 

 
Студентський гурток грунтознавства, 1925 р. 

 
Студентський науковий гурток при кафедрі 
загального землеробства, 1937 р. 

 
З перших днів роботи на факультеті створився згуртований науково-

педагогічний колектив, який забезпечив високий рівень викладацької та науково-
дослідної роботи. Такі в майбутньому відомі вчені, як М.К. Гродзінський, 
В.П. Гродзінська, В.Ф. Савицький, П.Г. Найдін прийшли до інституту із 
технікуму, а перший завідувач кафедри ботаніки академік Є.П. Вотчал, 
професори О.О. Табенцький, В.М. Лєбєдєв, П.В. Салата та інші переїхали 
працювати з Києва. 

Розповідаючи про ті далекі роки становлення, слід згадати добрими словами 
про династію Гродзінських, життя, праця та наукові здобутки яких яскравою 
сторінкою ввійшли в історію не тільки факультету, а й розвитку науки і освіти в 
Україні. 
 



 
Перший декан 

агрономічного факультету 
М.К. Гродзінський 

Михайло Карпович Гродзінський – перший декан 
агрономічного факультету. До створення інституту він 
очолював лабораторію ботаніки в сільськогосподарському 
технікумі, а з перших днів існування факультету назавжди 
зв'язав із ним своє життя. Важко переоцінити його 
багатогранну діяльність у ті нелегкі роки. 
Організаторський талант успішно поєднувався в нього з 
плідною науковою діяльністю, спрямованою на вивчення 
геоботанічних особливостей рослинного світу 
Білоцерківщини. 

Михайло Карпович та Віра Пилипівна Гродзінські були 
талановитими педагогами, вченими з енциклопедичними 
знаннями, справжніми інтелігентами. Тож не дивно, що їх 
сини Андрій та Дмитро успадкували потяг до наукової 
діяльності та після закінчення агрономічного факультету 
нашого інституту стали видатними вченими зі світовим 
ім'ям. 

 
В.П. Гродзінська 
Повертаючись до історії становлення та розвитку агрономічного 

факультету, слід відмітити значну роботу відомих учених, яких по праву можна 
вважати фундаторами факультету. Учень академіка Є.П. Вотчала – професор 
О.О. Табенцький з перших днів заснування і протягом 30 років очолював 
кафедру ботаніки та фізіології рослин; сподвижник М.І. Вавілова – професор 
В.М. Лєбєдєв заснував кафедру селекції та насінництва, вів значну науково-
дослідницьку роботу, яка відображена у 37-ми наукових працях. 

Тривалий час на факультеті працювали лауреат Державної премії, професор 
А.А. Горлач, професори Й.Й. Кораб, В.М. Шевченко, І.Г. Пушкарьов, 
І.М. Єремєєв, М.А. Теленга, В.Н. Куликівський, Г.І. Фіщенко, 
А.П. Архангельський, B.C. Денисьєвський, О.П. Іванов, В.І. Пальчевський, 
О.І. Рижеєва та інші, доробки яких здобули широке визнання в наукових колах. 

У 50-ті роки на факультеті було засноване наукове товариство 
ім. К.А. Тімірязєва, на засіданнях якого виступали вчені з доповідями з 
найактуальніших питань світової агрономічної науки, а також доповідали про 
результати власних досліджень. Першим головою цього товариства був 
професор О.О. Табенцький, а в 60-ті роки його очолював професор 
І.І. Пушкарьов. У 70-ті роки наукове товариство ім. К.А. Тімірязєва було 
перетворене на наукове товариство агрономічного факультету, головою якого 
було обрано доцента Л.В. Падучих; у 80-ті роки його очолив професор 
М.Ю. Власенко. За час існування товариства на його засіданнях було заслухано 
понад 1000 доповідей, а до 1970 року – усі виконані кандидатські та докторські 
дисертації. Вимогливість, з якою підходили до цієї справи члени товариства, 
зобов'язувала дисертантів до відповідальності і високопрофесійного виконання 
робіт. 



 
Проф. Є.П. Вотчал 

 
Проф. О.О. Табенцький 

 
Проф. В.С. Денісьєвський 

 
Проф. В.М. Лєбєдєв 

 
Проф. В.І. Пальчевський 

 
Проф. А.А. Горлач 

 

За 100 років існування агрономічний факультет закінчили понад 12000 
фахівців. І хоч цифра ця досить значна, головне, звичайно, не в кількості 
випускників, а в їх реальному внескові в розвиток сільськогосподарської науки і 
практики, в тій користі, яку вони принесли людям, суспільству. 

 
Проф. Й.Й. Кораб 

 
Проф. І.М. Єрємєєв  

Проф. І.М. Толмачов 

 
Проф. Раєвський 

 
Проф. І.І. Пушкарьов 

 
Проф. О.І. Рижеєва 



Агробіотехнологічний факультет славиться своїми колишніми 
співробітниками і випускниками. Це Герої Радянського Союзу: П.Л. Вернигора, 
О.П. Дорофеєв, О.Є. Кривець, А.Г. Наконечний; Герої Соціалістичної праці 
В.В. Окіпна, Б.П. Вертай, В.П. Гриценко, М.І. Грицай, І.П. Клименко, 
А.М. Лавриненко, Л.М. Пащенко, Ю.К. Смолич, О.М. Ткаченко, 
М.К. Шандренко; Герої України – B.I. Ченишенко (Заслужений працівник 
сільського господарства України, Академік академії технічних наук, професор, 
людина 2008 року у номінації "кращі аграрії України") та І.А. Боримський 
(нагороджений орденом «За заслуги» І-го, ІІ-го і ІІІ-го ступенів). 

 
Герой Радянського Союзу 

П.Л. Вернигора 

 
Герой Радянського Союзу 

О.П. Дорофєєв 
 

Герой Радянського Союзу 
О.Є. Кривець 

 
Герой Радянського Союзу 

А.Г. Наконечний 

 
Герой соціалістичної праці 

М.І. Грицай 

 
Герой соціалістичної праці 

Б.П. Вертай 

Випускники факультету М.А. Гаркуша та О.М. Ткаченко були міністрами 
України: перший – міністром меліорації і водного господарства, другий – 
міністром сільського господарства. 

 
Герой України, В.І. Чернишенко 

 
Герой України, І.А. Боримський 

 
Герой соціалістичної праці 

В.В. Окіпна 
 



Депутатами Верховної Ради у різні періоди були випускники факультету: 
О.М. Ткаченко, В.Р. Швець, В.П. Михайлюк, І.С. Гончаренко, 
О.Г. Рябоконь, А.А. Засуха, В.І. Гудзенко. 

 
Депутат Верховної Ради 

І.С. Гончаренко 

 
Міністр с.-г. УРСР, Герой 

Соціалістичної Праці, Депутат 
Верховної Ради УРСР і України, 

О.М. Ткаченко 

 
Міністр меліорації УРСР 

М.А. Гаркуша 

 
Депутат Верховної Ради 

А.А. Засуха 

 
Депутат Верховної Ради 

О.Г. Рябоконь 

 
Депутат Верховної Ради 

В.І. Гудзенко 

Цілу плеяду відомих в Україні та за її межами селекціонерів виховав 
агрономічний факультет. Серед них Ольга Кирилівна Коломієць – всесвітньо 
відома вчений-селекціонер, ім’ям якої названо Білоцерківську дослідно-
селекційну станцію. Ще в студентські роки вона почала роботу з виведення 
однонасінних форм буряка цукрового. Пізніше схрещуванням виведеного 
однонасінного номера з кращими сортами багатонасінних буряків цукрових і 
наступним багаторазовим відбором був створений цінний вихідний матеріал, 
який має великий генетичний потенціал. O.K. Коломієць створила перші 
високопродуктивні сорти Білоцерківський однонасінний 34 та Білоцерківський 
однонасінний 45.  

Доктор сільськогосподарських наук Л.А. Бурденюк-Тарасевич, працюючи 
в Білоцерківській філії Інституту цукрових буряків УААН, вивела ряд сортів 
пшениці озимої, які вирощуються в Україні на великих площах. Кандидат с.-г. 
наук О.В. Щербенко тривалий час працював начальником Головного управління 
Укрплодоовочпрому, головою Київського обласного товариства охорони 
природи – В.Д. Окіпна. Певний час пропрацювавши на виробництві, а згодом у 
центральних керівних органах, В.Г. Приходько з 1982 року очолював державне 
видавництво сільськогосподарської літератури «Урожай». 

Значними є досягнення науковців факультету в галузі селекції і насінництва 
(В.М. Лєбєдєв, І.М. Єремєєв, І.Г. Пушкарьов, А.А. Горлач, О.І. Рижеєва), уміле 
викладання цієї дисципліни сприяло особливому потягу студентів до селекційної 



роботи. 
Величезним є внесок у розвиток селекції і насінництва випускників 

агрономічного факультету – С.Т. Бережко, O.K. Лободіна, А.Є. Манька та інших. 
У Миронівському інституті пшениці ім. В.М. Ремесла директором 

працювали В.А. Власенко, В.І. Дубовий, заступником директора – доктор 
сільськогосподарських наук B.C. Гірко.  

Білоцерківську дослідно-селекційну станцію Інституту цукрових буряків 
УААН очолював випускник агрономічного факультету, кандидат с.-г. наук 
Л.П. Галашевський, де працювали також випускники агрономічного факультету, 
кандидати с.-г. наук Л.М. Чемерис (зав. лабораторією поліплоїдії), В.І. Сидорчук 
(зав. лабораторією селекції зернових і зернобобових культур), Д.М. Черната (ст. 
науковий працівник лабораторії насінництва цукрових буряків). 

Уладово-Люлинецьку дослідну станцію очолював І.С. Гончаренко, а відділ 
селекції зернобобових культур – автор відомих сортів гороху (Рапорт, 
Уладівський 6, Уладівський 10, Уладівський, Ювілейний тощо) та кормових 
бобів доктор с.-г. наук A.M. Розвадовський. На цій же станції відділ селекції 
буряків цукрових очолював кандидат с.-г. наук В.М. Булін.  

Але, звичайно, більшість випускників факультету працюють безпосередньо 
у сільськогосподарському виробництві. Багато з них здобули славу і шану своєю 
самовідданою працею. Так, Заслуженими агрономами України стали: І.Л. Білоус, 
В.К. Ярко, П.В. Смертюк та інші. 

Заслужені працівники сільського господарства України: В.В. Балинець, 
Т.П. Бобчук, А.О. Мілюк, В.М. Ткачук, П.Д. Клименко, B.C. Любомський, 
В.І. Дудник, М.Ф. Пташник, В.С. Бондарчук, М.М. Якимець, С.П. Вахній, В.С. 
Хахула. Заслужені діячі науки і техніки: М.Я. Молоцький та В.Ф. Федоренко. 
Заслужені працівники культури: В.Г. Крикунов та А.Д. Гудима. Кавалери 
орденів «Знак пошани»: Г.О. Кудрявцев та А.А. Горлач. 

Добрі слова слід сказати й на адресу тих випускників, які працювали та 
працюють керівниками колективних, державних, наукових та інших форм власності 
с.-г. формувань: М.П. Собчук, Б.С. Погребняк, В.П. Смертюк, Л.А. Новицький, 
В.І. Кравченко, О.І. Лютий, М.В. Сайківський, М.В. Демченко, В.О. Балуцький, 
Б.Г. Кубенко, В.Ю. Яковенко, П.О. Титаренко, І.В. Маслюк, В.П. Шевченко, В.Г. Чиж, 
М.П. Бойко, О.Є. Пономаренко, С.С. Довбиш, В.Д. Медвідь, В.І. Слеб, ГЛ. 
Завертаний, М.І. Шевчук, П.Л. Сіромаха, М.М. Артеменко, І.Я. Ткалич, І.С. Кривенко, 
І.П. Надточій, О.М. Молоцький, М.Ф. Пташник, В.В. Присяжнюк, В.Г. Джужа, 
Ю.О. Піка, А.Л. Крицький, М.Г. Шарапа, В.А. Бондаренко, П.К. Пасічник, 
В.В. Михайленко, АЛ. Педос, С.І. Авраменко, В.В. Балинець, М.М. Якимець, 
М.В. Войтовик, О.Б. Панченко та багато інших. 

 
Професор І.Ю. Петровський 

 
Ректор БЦСГІ, доцент 

М.Н. Полішвайко 
 

Доц. П.В. Алюшин 



У перший рік створення на факультеті отримували знання 156 студентів. 
Станом на 2020 рік на агробіотехнологічному факультеті навчається 1278 
студентів, з яких: 706 – денної форми навчання, 572 – заочної форми навчання. 

За час існування навчального закладу деканами факультету в різні роки 
були: доцент М.К. Гродзінський (1935-1949), професори І.Ю. Петровський 
(1949-1957) та В.І. Пальчевський (1957-1959), доценти М.Н. Полішвайко (1959-
1960 та 1964-1969), П.В. Алюшин (1961-1963), М.Г. Коломієць (1969-1974), 
П.Д. Клименко (1974-1995), Г.М. Винниченко (1995-2000), професор 
С.П. Васильківський (2001-2007), О.О. Грабовський (2006), Л.А. Козак (2007-
2011), з 2011 року очолює факультет В.С. Хахула.  

Вони багато зробили для поліпшення організації навчального процесу, 
забезпечення навчання відповідними технічними засобами, зміцнення 
матеріальної бази лабораторій. Кожний із деканів постійно працював над 
удосконаленням навчально-методичної роботи, питаннями підвищення 
кваліфікації викладацького складу, поєднуючи цю діяльність із власною 
викладацькою та науковою роботою 

   

Доцент, канд. с.-г. наук, 
М.Г. Коломієць 

Заслужений працівник сільського 
господарства, проф. канд. с.-г. 

наук, П.Д. Клименко 

Професор, доктор с.-г. наук 
С.П. Васильківський 

   

Доцент, канд. с.-г. наук, 
О.О. Грабовський 

Доцент, канд. с.-г. наук, 
Л.А. Козак 

Заслужений працівник сільського 
господарства, доцент, канд. с.-г. 

наук, В.С. Хахула 
 
 
 
 



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ФАКУЛЬТЕТУ 
До структури агробіотехнологічного факультету входять: 
- вісім кафедр, а саме: 
1. Генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур. 
2. Геодезії, картографії та землеустрою. 
3. Землеробства, агрохімії та ґрунтознавства. 
4. Лісового господарства. 
5. Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 
6. Садово-паркового господарства. 
7. Технологій у рослинництві та захисту рослин. 
8. Управління земельними ресурсами та земельного кадастру. 
- Науково-дослідний інститут енергоефективних технологій і 

агротехнологічних та технічних процесів у рослинництві. 
- Науково-дослідний Інститут інноваційних технологій в аграрній сфері 

виробництва. 
- Науково-дослідна лабораторія біотехнології рослин. 
- Лабораторія білкових маркерів. 
- Лабораторія насіннєзнавства та контрольно-насіннєвого аналізу. 
- 7 лекційних аудиторій.  
- 12 навчальних лабораторій. 
- 12 навчальних та навчально-методичних кабінетів. 
- 6 комп’ютерних класи. 
- «Дослідне поле» площею 129,8 га. 
- Навчально-дослідне лісництво (урочище "Кошик" площею 150 га). 
- «Ботанічний сад» (навчально-дослідний розсадник декоративних та 

лісових культур площею 2,4 га). 
- Стаціонарна теплиця площею 120 м2. 
- Лабораторія «Агровектор» для ґрунтової та листової діагностики.  


