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В.А. ВЕРГУНОВУ — 50

3 червня 2010 р. виповнило-
ся 50 років від дня народжен-
ня відомого вченого в галузі
меліоративного землеробст-
ва, історії природознавства та
бібліотечної справи Віктора
Анатолійовича Вергунова,
професора, директора Дер-
жавної наукової сільськогоспо-
дарської бібліотеки УААН.
В.А. Вергунов народився у

с. Дернівка Баришівського
району Київської області. У
1982 р. закінчив агрономічний
факультет Луганського націо-
нального аграрного універси-
тету, а в 2008 р. — історичний
факультет ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний пе-
дагогічний університет імені
Григорія Сковороди». Після
закінчення у 1988 р. аспіран-
тури при Інституті землероб-
ства УААН Віктор Анатолійо-
вич працював у ньому молод-
шим науковим співробітником,
потім науковим співробітником
лабораторії захисту ґрунтів від
ерозії. З 1993 р. В.А. Вергунов
— завідувач сектору відділу
науки, 1998 р. — завідувач
відділу інформаційного та кон-
сультаційного забезпечення
АПВ Київської області, з 2000 р.
— директор ЦНСГБ УААН.
Виробнича, наукова та ос-

вітня діяльність В.А. Вергуно-
ва спрямована на вдоскона-
лення технологічних підходів
щодо екологічно збалансова-
ного ведення сільського госпо-
дарства на меліорованих ґрун-
тах Лісостепу України. У 1992 р.
він захистив кандидатську ди-
сертацію на тему «Продук-
тивність бобово-злакових тра-
восумішок в залежності від
зрошення та мінерального
живлення при структурній ме-
ліорації мілкоторфовищ Лісо-
степу України». В.А.Вергунов

опублікував понад 220 нау-
кових і науково-методичних
праць, у тому числі 10 моно-
графій, 10 підручників (у спів-
авторстві), під його науковим
керівництвом захищено 9 кан-
дидатських дисертацій. З пи-
тань історії аграрної науки,
освіти та техніки В.А. Вергуно-
вим опубліковано понад 300
наукових праць, 7 — одноосіб-
них монографій, підготовлено
26 кандидатів наук.
При ДНСГБ УААН профе-

сором В.А. Вергуновим ство-
рено єдиний у країні Центр
історії аграрної науки, при яко-
му функціонує аспірантура,
докторантура та спецрада із
захисту дисертацій.
За методичним керівницт-

вом В.А. Вергунова розробле-
ні й затверджені «Концепція
інформатизації бібліотек Ук-
раїни», «Концепція інформа-
тизації сільськогосподарських
бібліотек України», близько 50
нормативних і регламентую-
чих документів для методично
підпорядкованих бібліотек га-

лузевих дослідних установ та
освітніх закладів. Нині ДНСГБ
УААН є культурно-просвіт-
ницьким осередком Франції,
Польщі, Ізраїлю, Росії, Німеч-
чини та Угорщини в м. Києві.
На сторінках провідних пе-

ріодичних видань В.А. Вергу-
нов виступає з різних проблем
організації бібліотечної спра-
ви, висвітлює маловідомі сто-
рінки історії через персоніфі-
коване наповнення в Україні
та інших країнах світу. Цикл
робіт В.А. Вергунова «Пробле-
ми української історії в кон-
тексті досліджень європейсь-
кої інтеграції» отримав премію
імені М.С. Грушевського НАН
України (2009 р.).
У галузі науки і техніки Вік-

тор Анатолійович отримав пре-
мії ім. О. Бойченка (1990 р.),
ім. М. Островського (1991 р.),
НАН України для молодих
вчених (1995 р.), УААН — «За
видатні досягнення в аграр-
ній науці» (2001), АР Крим
(2006 р.).
За багаторічну сумлінну пра-

цю В.А. Вергунова нагородже-
но Почесною грамотою Кабі-
нету Міністрів України (2002 р.),
Почесною грамотою Верховної
Ради України (2005 р.), Почес-
ною відзнакою УААН (2007 р.),
орденом «За заслуги ІІІ ступе-
ня» (2009 р.), присвоєно по-
чесні звання «Заслужений пра-
цівник сільського господарства
України» (2003 р.) та «Заслу-
жений діяч науки і техніки Ав-
тономної Республіки Крим»
(2010 р.).
Щиро бажаємо Віктору Ана-

толійовичу міцного здоров’я,
творчої наснаги та нових успі-
хів на науковій ниві.

М.В. Зубець,
академік УААН
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