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ЗАСЛУЖЕНОМУ ВИНАХІДНИКУ УКРАЇНИ  

ВІКТОРУ САМОРОДОВУ – 60 РОКІВ 

 

П’ятого серпня цього року виповнилося 
60 років відповідальному секретарю „Вісника 
Полтавської державної аграрної академії” Вікто-
ру Миколайовичу Самородову. Разом із його 
головним редактором – доктором сільськогоспо-
дарських наук, професором В. М. Писаренком – 
Віктор Миколайович у 1998 році стояв біля ви-
токів нашого часопису, єдиного періодичного 
наукового видання аграрного профілю на Полта-
вщині. На сьогодні, не без старань ювіляра, воно 
набуло загальноукраїнського та міжнародного 
визнання. 
Віктор Миколайович Самородов – Заслужений 

винахідник України, лауреат премій імені 
Л. П. Симиренка Національної Академії наук 
України, імені М. М. Гришка Ради ботанічних 
садів та дендропарків України, імені Володимира 
Короленка, імені Самійла Величка із присвоєн-
ням звання «Подвижник у галузі історії та куль-
тури України», імені Володимира Малика. У 2010 
році йому, як науковому консультанту докумен-
тальних кінофільмів про академіка М. І. Вавило-
ва, присуджено найвищу в області мистецьку від-
знаку – премію Панаса Мирного. Ювіляра відзна-
чено медаллю академіка М. І. Вавилова Російсь-

кої Академії наук, медаллю Міжнародного Союзу 
садівників. За постійну інтелектуальну роботу 
його відмічено відзнаками „Людина досягнень 
1992 року” (Міжнародний біографічний центр, 
Кембрідж, Великобританія), „Полтавець року” 
(1993 рік, всеукраїнська газета „Зоря Полтавщи-
ни”), „Кращий винахідник Полтавщини” (2001 та 
2005 рр.). Науковий доробок ювіляра – 39 авторсь-
ких свідоцтв і патентів України на винаходи, два 
патенти на сорти, 507 наукових публікацій, серед 
яких – монографії, наукові розвідки з питань при-
кладної ботаніки, екології, історії науки, джерело-
знавства, біобібліографії, учбові посібники. 
Особливо плідною є його робота з вивчення 

представників роду Ехінацея. У цій царині, разом 
зі своїм колишнім учнем, а нині – колегою і спів-
автором, доцентом кафедри землеробства та аґро-
хімії Сергієм Поспєловим – Віктор Миколайович 
опублікував першу в СНД монографію, присвя-
чену ехінацеї. Він вивів два її сорти – Красуня 
Прерій (ехінацея бліда) та Зірка Миколи Вавило-
ва (ехінацея пурпурова), занесених до Реєстру 
сортів України, створив цікаву колекцію, власно-
руч зібравши зразки у природному ареалі зрос-
тання у США. 
Зауважимо лише, що за останні 15 років роботи 

В. М. Самородова та С.В. Поспєлова цитувалися 
вченими різних країн світу 450 разів! Це сталося 
завдяки тому, що ювіляр організував і провів у 
стінах нашої академії дві Міжнародні наукові 
конференції з питань вивчення і використання 
ехінацеї (1998 та 2003 рр.), був редактором збір-
ників наукових праць, що користуються значною 
увагою з боку наукової спільноти світу. 
Віктор Миколайович Самородов – відомий діяч 

української ботанічної науки. Від 1976 р. і дотепер  
він – голова Полтавського відділення Українського 
ботанічного товариства. Багато років він обираєть-
ся до складу Ради Українського ботанічного това-
риства та Ради ботанічних садів і парків України. 
За його ініціативи та активної участі у 1997 р. на 
базі нашої академії було проведено Х з’їзд Україн-
ського ботанічного товариства. 
Наш ювіляр веде активну культурологічну та 

меценатську діяльність: він засновник Фонду ака-
деміка М. І. Вавилова при Полтавському краєзнав-
чому музеї (1987 р.). До речі, В. М. Самородов – 
єдиний представник України в складі Комісії Ро-
сійської Академії наук зі збереження і розробки 
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наукової спадщини академіка М. І. Вавилова.  
Його стараннями у Полтаві відкрито першу в 
Україні меморіальну дошку, а згодом – пам’ятник 
М. І. Вавилову, чиїм ім’ям названо проспект та 
Полтавську сільськогосподарську дослідну стан-
цію (сучасний Полтавський інститут АПВ 
НААН). 
Зусиллями ювіляра в нашій області увічнені імена 

цілої плеяди видатних науковців: В. І. Вернадського, 
В. В. Докучаєва, М. М. Гришка, А. Є. Зайкевича, 
Д. К. Зерова, О. О. Ізмаїльського, Л. П. Симиренка, 
О. Н. Соколовського, І. О. Стебута, О. В. Квасниць-
кого, П. А. Костичева. 
Неоціненним здобутком В. М. Самородова у 

царині історичного краєзнавства та біобібліо-
графістики є заснована ним у 2005 році істори-
ко-біографічна серія книг «Постаті аграрної та 
біологічної науки Полтавщини: факти, докумен-
ти, бібліографія». Світ побачили дев’ять  книг, 
підготовлена до друку десята. Ці видання при-
свячені непересічним постатям: всесвітньо відо-
мим вченим М. І. Вавилову, В. В. Докучаєву,  
В. І. Вернадському, С. Ф. Третьякову, В. І. Саза-
нову, а також нашим сучасникам. Зазначені кни-
ги удостоєні двох іменних премій (Самійла Ве-
личка та Володимира Малика), почесного звання 
«Краща книга Полтавщини» (2010 р.), восьми 

рецензій у фахових наукових журналах України, 
28-ми рецензій і відгуків у всеукраїнських та ре-
гіональних виданнях. Зазначені книги експону-
ються в багатьох краєзнавчих музеях України, на 
їх матеріалі відзнято чотири телевізійних доку-
ментальних фільми. 
Справжньою подією у культурному житті По-

лтавщини слід вважати вихід у світ книг на еко-
логічну тематику, серед авторів яких є наш юві-
ляр. Це, передусім, такі знакові для нашого краю 
видання як «Щоб росли горицвіти» (1992 р.), 
«Заповідна краса Полтавщини» (1996 р.), «Збе-
режи, де стоїш, де живеш» (1998 р.), «Парки По-
лтавщини» (2007 р.). Свідчення їх популярності 
– 35 позитивних рецензій та відгуків у журналах 
та газетах, почесне звання «Краща книга Полта-
вщини» (2007 р.), якого першою була удостоєна 
на цьому престижному конкурсі монографія 
«Парки Полтавщини». 
Таким чином, бачимо, що ювіляр зробив чи-

мало і що йому є чим пишатися. Вітаючи його з 
60-річчям від усього загалу аграріїв та біологів, 
зичимо йому міцного здоров’я, нових професій-
них здобутків, щоб і в наступні роки він був та-
ким же завзятим та невтомним у всіх своїх по-
чинаннях!

 
В. М. Писаренко, доктор сільськогосподарських наук,  
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