МАСЛІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ ім. П.Х. ГАРКАВОГО
СЛАВНЕ МИНУЛЕ – ГІДНЕ МАЙБУТНЄ
Із Маслівки нездар не виходило. Якщо не
селекціонер, то прекрасний насіннєвод,
головастий агроном, постановник
господарчої справи, трудяга...
Маслівчанина по польоту видно!
Двічі Герой Соціалістичної Праці,
Заслужений діяч науки УРСР,
орденоносець,
академік В.М. Ремесло
Маслівський аграрний заклад ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного
університету було відкрито у 1920 році. Хоч загалом історія його розпочинається ще у 1918
році. Саме тоді у селі Маслівка Канівського повіту, у маєтку поміщиці Надії Федорівни
Короб’їної-Муравйової-Апостол, дочки відомого українського цукрозаводчика і мецената
Федора Артемовича Терещенка, почала діяти Російська суспільна гімназія. Цей маєток нам
більш відомий за ім’ям його попереднього власника – Генріха Трітшеля
Після лютневої революції Надія Федорівна та її чоловік, дійсний статський радник і
дипломат Володимир Володимирович Короб’їн-Муравйов-Апостол виїхали за кордон. Як
згодом виявилось – назавжди. Туди перебралась і вся її родина. Отже доля маслівського
помістя у вирі революційних подій та громадянської війни була б не завидною. Його просто б
розграбували, якби не священик Маслівської Свято-Миколаївської церкви отець Іов
Кузьмович Яровий та його однодумець, дяк цієї ж церкви, Віталій Олександрович Гордієнко.
Саме Іов Яровий та Віталій Гордієнко через дипломатичну пошту звернулись до В.В.
Короб’їна-Муравйова-Апостола із проханням дозволити відкрити у помісті суспільну
гімназію. Невдовзі із Лондона надійшла позитивна відповідь, тобто дозвіл на відкриття такого
навчального закладу. Очолив гімназію випускник Петроградського історико-філологічного
інституту Лев Юхимович Спиридович. (Фото № 1)
Маслівська Російська суспільна гімназія успішно працювала на протязі 1918-1920 років.
І хоч за цей час влада у селі змінювалась неодноразово, жодна із воюючих сторін гімназію не
чіпала.
Коли закінчилась громадянська війна, долею сільських освітніх закладів почав
розпоряджатись Народний Комісаріат Земельних справ, а також Народний Комісаріат освіти
УСРР. Їх рішеннями сільські земські школи і гімназії було реорганізовано у трудові школи.
Таким чином Маслівську земську школу перекваліфікували у 7-річну трудову, а суспільну
гімназію, відповідно до її вищого статусу, у агрономічний технікум. Із 1922 року – у
Маслівський сортово-насіннєвий технікум ім. К. А. Тімірязєва.
Безпосереднім організатором закладу і його першим директором став професор
ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ ІВАНОВ – випускник Київського учительського інституту,
Воронезького сільськогосподарського інституту та сільськогосподарського відділення
Київського політехнічного інститут ім. Олександра II. (Фото № 2). Саме В.І. Іванов, у прямому
і переносному розумінні, витягнув заклад із великої повоєнної нужди і виборов йому право на
життя. Адже у перші 5 років свого існування технікум не мав державного фінансування
взагалі. Як потім згадуватиме сам професор В.І. Іванов: «Дуже великими були ті завдання, які
стояли перед нами і дуже скромними були наші можливості…»
Оскільки у 20-х роках відбулась реорганізація системи освіти УСРР/УРСР, то згідно неї
середні спеціальні навчальні заклади було реформовано у технікуми. Вони випускали
спеціалістів вищої кваліфікації вузького профілю. Технікуми, відповідно, набули статусу
інститутів, а інститути в радянській освітній ніші зайняли місце колишніх царських
університетів. Таким чином стає зрозуміло чому Маслівський технікум уже від початку свого

створення став називатись інститутом. Хоч офіційно статус Маслівського Інституту селекції і
насінництва ім. К. А. Тімірязєва (МІСНІТ) він набув у 1928/1929 навчальних роках. У
Радянському Союзі це був перший і єдиний на той час виш такого профілю.
При Маслівському технікумі/інституті діяли два підготовчі відділення – агропрофшкола
і робітфак. В агропрофшколі молодь отримувала середню освіту і готувалась до вступу в
інститут. Її випускниками стали майбутні академіки – П.Х. ГАРКАВИЙ, Ф.Г. КИРИЧЕНКО,
доктор біологічних наук С.Я. КРАЙОВИЙ, доктор с/г наук П.О. ЛУБЕНЕЦЬ. (Фото № 3) А
робітфак було відкрито для тих вступників, які прийшли сюди навчатись безпосередньо із
виробництва. (Фото № 4) Слід зазначити, що від 1931/1932 навчального року, за керівництва
П.А. КОРИНЄВА, освіта у закладі уже має ступеневий характер, а сам інститут набуває
статусу НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ. Першою його сходинкою були
робітфак, або агропрофшкола. Другою – технікум. І третьою, найвищою – інститут. Так на 1
грудня 1931 року склад Маслівського учбового комплексу був таким: на робітфаці навчалось
446 чоловік, у технікумі – 130, у інституті – 192 чоловіки.
Навчання у Маслівському технікумі/інституті тісно пов’язувалось із практикою. Базою
для неї слугував радгосп ім. Шевченка. Це було першокласне насінницьке господарство із
розвиненою галуззю тваринництва. У 1928 році, наприклад, прибуток господарства становив
14 тис. крб.
У 1926 році Маслівський технікум/інститут очолює випускник Берлінського Інституту
плодоовочівництва Ю.І. ЯЧЕВСЬКИЙ. Саме за його керівництва у Берліні починають
виходити друком «Записки Маслівського сортово-насіннєвого технікуму». Згодом – «Записки
Маслівського Інституту селекції». У «Записках» публікуються наукові праці викладачів
закладу, а також дослідні та пошукові роботи його студентів. Усі шість томів «Записок»
свідчать нам про надзвичайно високий рівень організації наукової діяльності у МІСНІТ. (Фото
№ 5) У цьому сенсі варто ще раз підкреслити величезну заслугу першого директора технікуму
- В.І. Іванова, як його засновника і гуртівника. Саме він зумів зібрати у цьому закладі цвіт
вітчизняної наукової і педагогічної ниви. Варто підкреслити, що у 1924/1925 навчальних роках
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технікуму/інституту звання професорів. Серед них – фундатор і початківець усієї учбової та
науково-дослідної діяльності закладу, професор, доктор біологічних наук Дмитро
Костянтинович Ларіонов. Пліч-о-пліч із ним маслівських студентів навчали: відомий
вітчизняний вчений-генетик, доктор біологічних наук Лев Миколайович Делоне; провідний
вчений-генетик Всесоюзного Інституту цукрової промисловості Борис Аркадійович Паншин;
патріарх селекційно-насіннєвої справи в Україні професор Володимир Володимирович
Колкунов; один із засновників вітчизняної дослідно-агрономічної справи, професор Борис
Карлович Енкен; вчений-аграрник, професор сільськогосподарського відділення Київського
політехнічного інституту Аркадій Савелович Молостов. (Фото № 6) Цей блискучий перелік
славних імен можна ще продовжувати, але все ж зауважимо, що найпершими викладачами
закладу стали усе-таки вчені і спеціалісти Миронівської (Центральної) дослідної станції.
Більшість із них поєднувала лекційну діяльність із своєю безпосередньою роботою на станції.
Піонерами у цьому сенсі стали: агроном М.Г. Логінов, селекціонер І.М. Єрємєєв та тодішній
директор станції, науковець О.К. Філіповський.
Микола Георгійович Логінов, маючи прекрасну агрономічну освіту, у прямому сенсі
віддав своє життя служінню народу. Це був справді народний агроном, адже починав він свою
діяльність ще у земстві, де оплата праці була копійчаною. І першим, хто почав навчати
сільських дітей у маслівській агрономічній профшколі, був саме Микола Логінов. Титанічних
зусиль доклав Микола Георгійович ще до однієї благородної справи – створення унікального
маслівського Ботанічного саду, де і заповів себе поховати. (Фото № 7)
Доктор с/г наук Іван Максимович Єрємєєв у світову науку увійшов насамперед як
співавтор прославленого сорту озимої пшениці Українка 0246. Цей сорт було взято за
Міжнародний стандарт для сильних пшениць. У 1929 році І.М. Єрємєєв перейшов на постійну
роботу у МІСНІТ, де завідував кафедрою селекції і насінництва. Невдовзі він на цілий рік був

ув’язнений органами НКВС. Врятований Миколою Вавиловим, Іван Єрємєєв працював на
посаді його заступника у ВІРі. У післявоєнний період завідував кафедрою селекції у
Білоцерківському с/г інституті. Згодом – в Уманському.
Олексія Філіповського, талановитого дослідника, грунтознавця, ув’язнювали двічі і у
1938 році розстріляли. Репресивна Голгофа не обминула і інших викладачів МІСНІТ. Зокрема
- професора В.В. Колкунова. Місце його загибелі і поховання залишилось невідомим. Майже
одночасно із М.І. Вавиловим було заарештовано професора Б.А. Паншина. Жорстоких
переслідувань зазнав і Л.М. Делоне. Та і сама дата закриття МІСНІТ – 1 вересня 1937 року уже
говорить сама за себе.
Крім вище названих директорів МІСНІТ очолювали: МАКСИМ ПЕТРОВИЧ
ЛУКОВСЬКИЙ, ЯКІВ МУСІЙОВИЧ САМОКИШ та СЕМЕН ПАВЛОВИЧ ОРЛОВСЬКИЙ.
Він же став першим директором закладу після його реорганізації в середній навчальний. Такі
регресивні зміни відбулись згідно Постанови РНК УРСР та Наказу Наркомату Землеробства.
Офіційна причина – інститут знаходився на периферії і занадто був віддаленим від великих
науково-освітніх центрів. Хоч насправді цілком зрозуміло, що під прес тотального терору
МІСНІТ, як вмістилище прогресивної наукової думки, просто не міг не потрапити. До того ж,
на той час академіком ВАСГНІЛ Т.Д. Лисенком, за підтримки партії і уряду, уже почалась
кампанія по дискредитації та безжальному знищенню класичної радянської генетики.
Останнім поштовхом у «Справі МІСНІТ» став серпневий Пленум ЦК КП(б)У, який остаточно
ліквідував «Буржуазно-націоналістичну організацію боротьбистів» і безпосередньо самого
голову Раднаркому П.П. Любченка. Зв'язок із МІСНІТ тут вбачався прямий. Панас Петрович
Любченко входив до наукової ради селекційно-насіннєвого управління (СНУ) Цукротресту –
безпосереднього патрона МІСНІТ. На відміну від бідного на кошти дослідного відділу
Наркомзему УРСР така науково-виробнича структура як Цукротрест могла собі дозволити
утримувати аж дев’ять дослідних станцій. А значить і дбати про їх фаховий потенціал, беручи
під своє крило такі спеціалізовані навчальні заклади, як МІСНІТ.
Закриття Маслівського Інституту селекції і насінництва ім. К.А. Тімірязєва обернулось
великою втратою для усієї системи спеціалізованої фахової освіти. Уже навіть тому, що ряд
вишів, готуючи селекціонерів-насіннєзнавців, мали для цієї справи усього лиш кафедри і не
більше того. А Маслівський виш за усю недовгу історію своєї діяльності устиг зайняти вагоме
і достойне місце у вітчизняній освітній ніші. В історію нашої аграрної освіти він увійшов під
назвою «Маслівського феномену». І цей, дійсно феноменальний політ творчої, педагогічної і
наукової думки, було грубо і нещадно перервано.
Досі неперевершеним залишається освітній і науковий доробок МІСНІТ, який дав країні
величезну кількість відомих учених, видатних організаторів сільськогосподарського
виробництва та висококваліфікованих спеціалістів. А загалом випускників МІСНІТ
нараховується близько п’яти сотень. П’ятеро із них стали академіками, дванадцятеро –
докторами біологічних і с/г наук.
Найбільш зірковим у масштабах світової селекційної науки став саме IV випуск МІСНІТ,
який дав нам аж чотирьох академіків. Троє із них досягли неймовірних величин, створивши
ціле сузір’я унікальних сортів злакових культур. Академік М.І. Вавилов мріяв врятувати
людство від голоду, і цю благородну мрію втілили у життя його учні. (Фото № 8)
«Пшеничним батьком» називають двічі Героя Соціалістичної Праці, Заслуженого діяча
науки УРСР, академіка В.М. РЕМЕСЛА. (Фото № 9 ). Василь Миколайович пройшов
фронтовими дорогами від Ростова до Берліна. Із 1948 року його наукова діяльність тісно
пов’язується із Миронівською селекційною станцією. Із 1968 року – це уже – Миронівський
НДІ селекції і насінництва пшениці – його прославлене, відоме усьому світові дітище. В.М.
Ремесло був нагороджений сімома трудовими орденами та шістьма трудовими медалями
СРСР, а також тринадцятьма почесними нагородами іноземних держав. Він став автором 40
сортів зернових колосових культур. Серед них знамениті: Миронівська 264, Миронівська 808,
Миронівська ювілейна, Миронівська 25, Іллічівка. Перу ученого належить 230 наукових
праць, у тому числі 6 широковідомих монографій.

П’ятдесят два роки життя віддав Одеському селекційно-генетичному інституту Герой
Соціалістичної Праці, Заслужений діяч науки УРСР, «ячмінний батько», академік П.Х.
ГАРКАВИЙ. (Фото № 10 ) У ВСГІ Прокіп Хомич почав працювати під началом академіка
А.О. Сапєгіна. Для своєї наукової роботи він вибрав саме ячмінь, вважаючи цю культуру дуже
перспективною. Прокіп Гаркавий одним із перших на теренах вітчизняної селекційної науки
застосував метод гібридизації ячменю. Роботу над унікальним селекційним матеріалом він
героїчно продовжував і в Середній Азії, у надзвичайно скрутних умовах воєнної евакуації. У
1947 році учений очолює відділ селекції ячменю ВСГІ. У 1953 році його унікальний сорт
озимого ячменю Одеський 17 вперше був висіяний на Одещині, у колгоспі, який очолював
Герой Соціалістичної Праці Макар Посмітний. До того часу вважалось, що озимий ячмінь на
півдні України вирощувати неможливо. Невдовзі Одеський 17 визнають шедевром світової
селекції. У 1971 році П.Х. Гаркавого обирають головою Координаційної Ради ВАСГНІЛ із
селекції ячменю у СРСР та країнах РЕВ. Прокіп Гаркавий подарував Батьківщині 14 сортів
озимого і 23 сорти ярого ячменю, які займали 5 млн. га вітчизняних посівних площ. Світову
славу принесли ученому сорти – Одеський 14, Одеський 17, Одеський ранній, Одеський 31,
Оріон, Оксамит. Академік П.Х. Гаркавий став автором 150 наукових праць і залишив по собі
велику школу учнів і послідовників. Вітчизна дванадцять разів відзначала його працю
найвищими трудовими нагородами. Зокрема – вченому тричі вручали орден Леніна і тричі –
орден трудового Червоного Прапора
«Архітектором вагомого колоса» називають Героя Соціалістичної Праці, Заслуженого
діяча науки УРСР академіка Ф.Г. КИРИЧЕНКА. (Фото № 11 ) В Одеському селекційногенетичному інституті ним було створено14 високоврожайних сортів озимої м’якої пшениці
степового екотипу. А також 9 сортів озимої твердої пшениці – абсолютно нової культури в
історії степового землеробства. Цьому науковому закладу Федір Григорович віддав усе своє
життя, а у 1954/1959 роках навіть очолював його. У 1967 році Федір Кириченко обирається
віце-президентом Української Спілки селекціонерів і генетиків. Світову славу принесли
вченому сорти пшениці – Одеська 3, Одеська 12, Одеська 16, Одеська 21, Одеська 26, Степова,
Прибой, Чайка, Мічурінка, Новомічурінка, Одеська ювілейна, Парус, Корал. Його перу
належить більше двохсот наукових робіт.
Академік М.О. ОЛЬШАНСЬКИЙ свою трудову діяльність також почав в Українському
селекційно-генетичному інституті (із 1934 року – ВСГІ). (Фото № 12). Тут Михайло
Олександрович пройшов шлях від техніка, а після закінчення аспірантури, до виконуючого
обов’язки директора (1938/1941 роки) та заступника директора із наукової роботи (1945/1951
роки). У 1948 році М.О. Ольшанського обирають академіком ВАСГНІЛ. Через два роки він
займе посаду її віце-президента, а у 1962/1964 роках очолюватиме її. М.О. Ольшанський був
щирим прибічником Т.Д. Лисенка та його методів селекційної роботи. Одним із основних
напрямків його наукових досліджень була технологія вирощування бавовни. Також він
очолював Всесоюзний НДІ кормів ім. Вільямса (1958/1960) роки) та Міністерство с/г СРСР
(1960/1962 роки).
А чи відомо вам що XX століття у сенсі селекції баштанних культур прийнято вважати
«Століттям селекційного успіху Олексія Галки»? Олексій Титович Галка був іще одним
випускником цього унікального курсу. (Фото №13) На Дніпропетровській дослідній станції
Інституту овочівництва і баштанництва НААН він працював до 92 літ. Вчений створив 26
сортів овочевих і баштанних культур. Серед них – знаменитий сорт кавунів –
Мелітопольський 60. Цей сорт був удостоєний золотої медалі на Міжнародній виставці у
Ерфурті.
Випускник цього ж курсу Семен Сергійович Зеленьський створив урожайні сорти вівса
Льговський 1026, Льговський 78, Мирний, які займали 30% усіх посівних площ цієї культури в
СРСР. А Валентина Іванівна Гаврилова працювала на Уладовській дослідній станції і
присвятила себе селекції бобових. Разом із випускницею десятого випуску МІСНІТ Тетяною
Миколаївною Стегайло вона створила сорти гороху Уладовський 303, Уладовський 208,
Уладовський 387, які займали 2 млн. га посівних площ цієї культури в СРСР.

Не менш відомих випускників мали і інші курси МІСНІТ. Почнемо хоча б із I випуску.
На цьому курсі навчались: доктор біологічних наук О.О. Краснюк, Заслужений діяч науки
Молдавської РСР В.А. Гордієнко та кандидат с/г наук К.В. Малуша. Оксентій Олексійович
Краснюк працював на Поволжі і створив сорти жита – Саратовське 1, Волжанка, Саратовське
4, Саратовське крупнозернисте. Василь Артемович Гордієнко став автором семи нових сортів
зернобобових. Кирило Васильович Малуша займався селекцією конопель а також став
співавтором таких відомих сортів гречки, як Радехівська покращена, Вікторія, Глорія, Аеліта.
II випуск подарував нам Петра Яковича Коробка. Свою наукову роботу він починав в
Українському селекційно-генетичному інституті під началом академіка А.О. Сапєгіна. Згодом
створив уже свою школу селекціонерів у Молдавії. А його озима пшениця Бєльцкая 32
займала третю частину усіх посівних площ цієї культури у Молдавській РСР. Доктор с/г наук
Іван Купріянович Бобир працював у ВАСНІЛ, де координував усю роботу із селекції цукрових
буряків.
III випуск відкрив для великої науки доктора біологічних наук, генетика і соратника М.І.
Вавилова П.К. Шкварникова. (Фото №14) Фронтовик Петро Климентійович Шкварников
працював у Інституті цитології і генетики Сибірського відділення АН СРСР. Шляхом
радіаційного мутагенезу вчений створив високоврожайний сорт ярої пшениці Новосибірська
67, що стало сенсацією світового рівня. Цим сортом засівались 3 млн. га посівних площ в
СРСР. Також П.К. Шкварников є організатором відділу експериментального мутагенезу в
Інституті ботаніки АН УРСР. Цим відділом учений, якому було уже за шістдесят, завідував
вісім років і за цей час створив новий сорт озимої пшениці Киянка. Ще зазначимо, що Петро
Климентійович впродовж десяти літ очолював кафедру генетики і селекції Київського
державного університету. А на схилі літ, після аварії на Чорнобильській АЕС,
вісімдесятирічний професор займався дослідженням рослинних мутацій в Чорнобильській
зоні. Його наукові роботи такого напрямку стали базовими для розв’язання питання ліквідації
наслідків цієї екологічної катастрофи. А загалом, професор П.К. Шкварников став автором
більше 150 наукових праць, підготував двох докторів наук та п'ятнадцять кандидатів наук. Що
ж до Маслівки, то про неї він завжди згадував із великою теплотою: «…Альма-матер озброїла
мене найголовнішим – вірністю науці і наполегливістю…Там я вперше зіткнувся із новою тоді
наукою – генетикою, і вона захопила мене на все життя… Я працював із Миколою Івановичем
Вавиловим і вслід за ним теж звідав залізну хватку лисенківщини…Усього довелось
пережити. Але із обраного ще в Маслівці шляху я не зійшов… Маслівка завжди допомагала
мені і її старі добрі традиції не слід забувати…».
Найзнаменитішим випускником V випуску став доктор біологічних наук, генетик С.Я.
Крайовий. Фронтовик Семен Якович Крайовий працював у інституті загальної генетики і
займався дослідженням мутагенезу та цитогенетики с/г рослин. Він опублікував більше 80
робіт із питань їх експериментального мутагенезу, генетики, цитології і фізіології. Його
однокурсник Іван Степанович Паришкура став автором цілого ряду сортів гороху. Серед них
знаменитий сорт Чернігівський.
Випускниками VI випуску стали: доктори с/г наук І.О. Коломієць і П.О. Лубенець. Та
кандидати с/г наук: Т.Д. Ковтун, М.С. Шульга, М.С. Журавель. Іван Опанасович Коломієць
займався селекцією плодово-ягідних. Платон Опанасович Лубенець працював у ВІРІ та на
Кубанській дослідній станції, де створив найвідоміші кубанські сорти люцерни. Тетяна
Дмитрівна Ковтун створила такі відомі сорти пшениці, як Лютесценс 9, Лютесценс 17 та
Еритроспермум 15. До появи Миронівської 808, ці сорти поряд із сортом Українка 0264
вважались основними і займали більше 2 млн. га посівних площ. Її однокурсник Михайло
Сергійович Шульга, працюючи на Уладовькій дослідній станції, створив 6 сортів гороху, серед
них – Уладовський 209. А також, вперше в історії світової селекційної науки, створив стійку
до ураження сажкою форму проса. Лауреат Державної премії СРСР Михайло Семенович
Журавель працював у Молдавському Інституті садівництва і став автором 19 сортів винограду
для вітчизняної виноробної та харчової промисловості.

Коли ми говоримо про VII випуск, то насамперед називаємо доктора с/г наук А.Р.
Рогаша та кандидатів с/г наук Б.М. Кононенка і С.М. Захарченка. Андрій Рудольфович Рогаш
очолював Інститут льонарства РРФСР і створив ряд високоякісних сортів цієї культури.
Заслужений агроном УРСР Борис Михайлович Кононенко працював у Харківському інституті
рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, де створив сорт проса Харківське 25 та став співавтором сортів
жита Харківське 55 і Харківське 60. В СРСР ці сорти займали 2 млн. га посівних площ цієї
культури. Працюючи у ВІРІ та на Кубанській дослідній станції, Сергій Миколайович
Захарченко вивчав світові ресурси ячменю та створив три його сорти: Кубанець, Спартан і
Народний 9.
Випускниця VIII випуску МІСНІТ, доктор с/г наук Ніна Миколаївна Загинайло
працювала у Молдавії, у науково-виробничому об’єднанні «Дністер». Вона створила 6 сортів
перцю та 15 сортів томатів. Серед них – Ранній 83, урожайність якого становила 1315 ц/га.
Яків Михайлович Однокінь працював на Амурській дослідній станції і у Благовєщенському с/г
інституті. Саме для цього регіону він створив такі відомі сорти ярої пшениці як Амурська 71,
Амурська 74, Амурська 75 та Лютесценс 47. Він був нагороджений орденами: Леніна,
Трудового Червоного Прапора, «Знак Пошани» та мав звання Почесного громадянина міста
Благовєщенська. Його однокурсник Микола Євдокимович Немлієнко став співавтором сорту
озимої пшениці Зерноградка. Також на Миронівській дослідній станції він створив перші
гібриди кукурудзи, зокрема Миронівський 25. Фронтовик Давид Петрович Сокольський
працював на Івановській дослідній станції, де удосконалив озимий сорт народної селекції
Сандомирка. Також він завідував кафедрою селекції злакових Барнаульського с/г інституту.
IX випуск МІСНІТ подарував нам іще одного академіка – А.В. ПУХАЛЬСЬКОГО. До
війни Анатолій Васильович займав посаду заступника директора із наукової роботи
Фаленської дослідної станції і займався селекцією пшениці. У роки війни очолював
Шатилівську дослідну станцію. А у 1952-1954 роках - селекційно-генетичний інститут в Одесі
(ВСГІ), де створив відділ селекції зернобобових культур. Керівна робота в партійному апараті
та у Міністерстві с/г на певний час відірвали ученого від наукової роботи. Із 1961 року А.В.
Пухальський працює в академії ВАСХНІЛ і одночасно у Московському відділенні
Всесоюзного Інституту рослинництва (МВВІР), де займається дослідженням колекцій
злакових, зокрема пшениці. Цю культуру він вивчає у найрізноманітніших її аспектах,
враховуючи і питання радіаційної селекції. Безпосередньо для нашого закладу Анатолій
Васильович зробив надзвичайно багато у сенсі збереження історичної пам’яті. Він є автором
книги «Маслівський Інститут селекції і насінництва – колиска видатних учених і організаторів
сільськогосподарського виробництва». Книга містить унікальний інформаційний матеріал,
пов'язаний із діяльністю МІСНІТ та цікаві розповіді про його випускників, списки яких
Анатолію Васильовичу вдалось відновити майже стовідсотково. (Фото № 15)
Також найвідомішим випускником IX випуску став доктор біологічних наук В.І. Дідусь. І
на сьогодні він вважається одним із найавторитетніших учених у галузі внутрішньо сортового
добору рослин. Василь Іванович усе життя пропрацював у Харківському Інституті
рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, де створив 9 сортів озимої пшениці: Лютесценс 266,
Лютесценс 238, Харківська 4, Харківська 63, Харківська 81, Харківська 11, Харківська 90,
Зенітка, Напівкарлик, Напівкарлик 3. Останній висівався у 80 областях СРСР, і його
урожайність становила по 100 ц/га. Перу В.І. Дідуся належить більше 100 наукових робіт.
Між тим IX випуск мав ще чимало славних випускників. Серед них - доктор с/г наук Павло Тимофійович Кондратенко. Він очолював Всесоюзний Інститут лікарських рослин.
Його однокурсник і тезка Феодосій Трохимович Кондратенко створив нові урожайні сорти
жита Гібридне 2 і Немчинівське 50. А також короткостеблові його сорти – Восход 1 і Восход
11. Їх урожайність становила 70 ц/га. Андрій Митрофанович Міроненко методом складної
гібридизації створив такі сорти озимої пшениці як Дніпровська 521, Орбіта, Дніпровська 775.
Їх урожайність становила більше 100 ц/га. Також А.М. Міроненко створив два сорти ячменю –
Синельниківський 14 та Синельниківський 21. Василь Демидовеч Синельников працював на
Кримській дослідній станції і став автором 2 сортів озимої пшениці – Таврічеська і Кримська.

Дмитро Іванович Малюта працював на Запорізькій дослідній станції. У роки окупації був
одним із очільників Миронівського підпільного райкому партії. Послідовник академіка
Федора Кириченка, Дмитро Малюта із допомогою методу міжвидової гібридизації створив
сорт озимої твердої пшениці Рубіж. Яків Тимофійович Корченюк створив сорти проса
Веселоподолянське 21, Веселоподолянське 334, Веселоподолянське 38, які займали 20%
вітчизняних посівних площ цієї культури.
Григорій Васильович Копількієвський, випускник X випуску, фронтовик, працював на
Шатилівській дослідній станції та в Інституті бджільництва РРФСР. Він створив сорти гречки
Богатир та Богатир покращений. Вітчизняна селекційна наука вважає їх найбільш
досконалими серед інших сортів цієї культури. Провідний науковець у галузі селекції
овочевих культур Микола Михайлович Рибка працював на Кубанській дослідній станції та у
ВІРі. Він створив цілий ряд нових сортів томатів.
Співавтором відомого сорту ярої пшениці Арнаутка Немерчанська став випускник XI
випуску Петро Максимович Шульга, який працював на Немерчанській дослідній станції.
Відомо, що одним із основних донорів прославленої Миронівської 808 була саме Арнаутка
Немерчанська. Його однокурсниця Людмила Марківна Блоха завідувала групою зернобобових
на Миронівській дослідній станції. Вона створила два сорти квасолі – Київська 5 та
Миронівська 14. Її колега Федір Прохорович Литвиненко, завідував групою кормових трав цієї
ж станції. Він став автором 3 сортів конюшини лучної - Миронівської 65, Миронівської 45,
Миронівської 5. Також Федір Литвиненко створив 3 сорти суданської трави – Миронівську 10,
Миронівську 36, Миронівську 12 та сорт люцерни посівної Миронівська 7. А ще учений
відомий нам, як співавтор складного гібриду гороху – Миронівський 186. Випускниця цього ж
курсу, маслівчанка, Олена Харитонівна Матушинська мала почесне звання – Заслужений
селекціонер УРСР. У 40/50-х роках, у найважчий період повоєнного становлення нашого
закладу, вона викладала тут агрономічні дисципліни. У 50/60-х роках Олена Матушинська –
провідний селекціонер Миронівської дослідної станції. Олена Харитонівна стала співавтором
унікального сорту озимої пшениці Миронівська 264 та гороху Миронівський 186. (Фото № 16)
Андрій Сергійович Майданник, випускник XII випуску МІСНІТ, завідував групою вівса і
ячменю Миронівської селекційної станції. Кандидат с/г наук і фронтовик Андрій Майданник
створив сорти проса – Миронівське 51 та Миронівське 94. В Україні вони займали третю
частину усіх посівних площ цієї культури. Також селекціонер створив сорт вівса
Миронівський 17.
Селекційні здобутки випускника XIII випуску МІСНІТ Василя Сергійовича Губернатора
відомі на весь світ. Він працював на Носівській дослідній станції і присвятив себе селекції
ячменю. Василь Губернатор став автором семи сортів ячменю. Це – Чернігівський, Носівський
2, Чернігівський 5, Носівський 6, Чернігівський 7, Деснянський 8. Сорти займали 2 млн. га
вітчизняних посівних площ цієї культури. Ще один випускник цього випуск, доктор с/г наук
Данило Степанович Лесик керував відділом насінництва в Міністерстві с/г СРСР. А також
став автором сорту жита Удинське. Патріархом «Зеленої революції» називають Михайла
Григоровича Товстика. Він займався селекцією короткостеблових сортів пшениці, стійких до
вилягання. Саме цей селекційний напрямок в країнах Азії та Центральної Америки
започаткував аграрну або ж «зелену революцію». Михайло Товстик створив цілий ряд
короткостеблових сортів пшениці для поливної системи землеробства. Це, зокрема, Ошська,
Киргизька 16, Киргизька 100, Еритроспермум 80. Також учений-селекціонер став автором
двох сортів ярої пшениці – Киргизька ювілейна та Інтенсивна. Ганну Карпівну Гапченко ми
знаємо як співавтора сорту жита Фаленське. Воно широко районувалось та займало значні
посівні площі на півночі і сході СРСР.
Із особливою теплотою ми згадуємо Любов Романівну та Якова Софроновича Яніцьких.
Обоє пропрацювала у закладі більше тридцяти літ і весь цей час на громадських засадах (!)
вони займались селекцією злакових. Їхня робота, без перебільшення, була подвижницькою.
Дослідне поле стало сенсом життя Яніцьких, і їхньою домівкою, і їхнім дітищем. Такий
титанічний труд не міг не увінчатись величезним успіхом. Яніцькі створили цілу низку

унікальних, високоякісних сортів пшениці, ячменю, жита. Серед них – Маслівчанка 100,
Маслівчанка 110, Маслівчанка 60, Мільтурум 30, Мільтурум 35, Мільтурум 26, Мільтурум 57,
Мільтурум 56, Мільтурум 68, Мільтурум 999, Ферругінеум 2, Ферругінеум 61. Гібридний
матеріал науковці отримували шляхом складних ступінчастих схрещувань. Особливо
селекціонерам вдались їхні Маслівчанки. За основними показниками, враховуючи насамперед
урожайність, хлібопекарські властивості та стійкість до хвороб і несприятливих кліматичних
умов, вони перевищували навіть загальновідомі і загальновизнані сорти Миронівського НДІ.
Надзвичайно шкода, що після смерті Любові Романівни та Якова Софроновича, селекційний
матеріал було занедбано і навіть знищено. (Фото № 17)
Цей перелік славних випускників МІСНІТ є далеко не повним уже із тієї причини, що
усіх назвати просто не можливо. Однак із упевненістю можна констатувати той факт, що у
вітчизняному сільському господарстві не було такої культури до селекції якої не долучились
би «Маслівчани», досягаючи при цьому вагомих блискучих здобутків. Цей вислів належить
академікові А.В. Пухальському і заперечити його неспроможний ніхто. Не можна назвати усіх
маслівських зірок вітчизняного селекційного небосхилу ще й тому, що засяяли на повну силу
також не всі. А причиною тому стала Друга Світова війна. На її фронтах загинуло більше
шести десятків наших випускників, студентів та викладачів. Серед них – останній директор
МІСНІТ та перший директор Маслівського с/г технікуму СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
ОРЛОВСЬКИЙ. (Фото № 18) А також директор сільськогосподарської школи, яка діяла на
базі технікуму у роки окупації, ЙОСИП СТЕФАНОВИЧ ПАДАЛКА. Ця школа рятувала
молодь із навколишніх сіл від вивозу на німецькі каторгу, а під її прикриттям діяла підпільна
організація.
Загинув, визволяючи Краснодар, у якому працював до війни, талановитий генетикселекціонер, учень Лева Делоне, Михайло Онисимович Сарана (VI випуск). Його наукові
роботи із селекції злакових публікувались навіть за кордоном, у тому числі у Кембріджському
університеті. Учень аж двох великих вчителів – Лева Делоне та Миколи Вавилова - Арон
Іонович Френкель (VIII випуск), загинув у народному ополченні під Смоленськом. На
Поліську дослідну станцію ім. Засухіна, де працював до війни, так і не повернувся Віталій
Олександрович Матушинський (XI випуск). Олексій Адольфович Цейзик (VI випуск) до війни
займався селекцією бобових на Уладовській дослідній станції. На ній же і прийняв свою
смерть від рук гестапо, як підпільник. Ще один генетик-селекціонер Іван Кузьмович Дріч (IV
випуск) загинув на Канівському плацдармі. Його одногрупник, який стояв біля витоків
створення Одеського селекційно-генетичного інституту, Данило Романович Щербина, загинув
при обороні Ленінграда. Майже увесь довоєнний фотоархів ми маємо тільки завдячуючи Івану
Тимофійовичу Кошелю. (VII випуск). Після закінчення МІСНІТ І.Т. Кошель, маслівчанин за
місцем народження, працював викладачем у цьому ж закладі, захоплювався фотографією.
Загинув він при обороні Києва. А загалом, названа вище кількість загиблих є далеко не
остаточною, і клопіткий пошук їхніх імен триває. (Фото № 19)
У післявоєнний період основним напрямком діяльності Маслівського с/г технікуму стає
уже не насінництво, а р і л ь н и ц т в о. Заняття у технікумі розпочалось майже відразу ж після
визволення, у березні 1944 року. На першому курсі тоді навчалось 58 чоловік, на другому – 21,
на третьому – 12.
У вересні 1946 року технікум очолив фронтовик МИХАЙЛО ТИМОФІЙОВИЧ
ПИРОЖЕНКО. Хоч він мав суто агрономічну освіту, але саме за його керівництва у закладі
було відкрито відділення МЕХАНІЗАЦІЇ із виробничими майстернями та ливарним цехом при
ньому. Із 1948 по 1958 роки, тобто за десять років своєї діяльності, відділення підготувало 480
техніків-механіків. (Фото № 20). Один із випускників цього відділення, АНАТОЛІЙ
ІВАНОВИЧ МИХАЙЛЕНКО, потому майже півстоліття викладав технічні дисципліни у
нашому закладі. За свою звитяжну працю він був нагороджений орденом «Знак Пошани».
(Фото № 21)
Ці роки можна назвати найтяжчими у період повоєнного становлення закладу. Адже
навіть його основний навчальний корпус був ущент зруйнований окупантами. Однак у цей

нелегкий час технікум не тільки відкрив нову спеціальність із учбово-виробничими
майстернями та найновішим обладнанням, але і відбудував електростанцію, гуртожиток,
розпочав зведення нового. Своя пекарня випікала хліб для студентів із борошна, виробленого
на учбовому господарстві. Тобто було докладено максимум зусиль для того щоб налагодити
повноцінний навчальний процес. Також у 1949/1950 роках у технікумі було відкрито заочний
відділ. Першим його завідувачем став випускник МІСНІТ, фронтовик Я.С. Яніцький.
У 1956 році Маслівський с/г технікум очолює фронтовик, орденоносець, АНАТОЛІЙ
МИКИТОВИЧ ПОГРЕБОВСЬКИЙ. (Фото №22) Він мав освіту природничого напрямку, а
його фахом була зоотехнія. Тож за керівництва А.М. Погребовський у закладі було відкрито
нову спеціальність – ЗООТЕХНІЧНУ (нині – ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА
ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА). Солідною навчально-виробничою базою для
зоотехнічного відділення стало учбове господарство технікуму. І це було закономірно, адже
його тваринницька галузь мала не тільки традиційні напрямки, такі як скотарство, свинарство
і птахівництво, але і вузькопрофільні. Наприклад – бджільництво і кролівництво. А із
відкриттям зоотехнічного відділення у господарстві почали працювати ще дві племінні ферми.
За неповних шістдесят літ своєї діяльності зоотехнічне відділення підготувало близько
трьох із половиною тисяч спеціалістів. Його випускниками стали: Герой Соціалістичної Праці,
Заслужений працівник сільського господарства УРСР В.І. БАТУРА, Герой Соціалістичної
Праці М.М. КОБИЛЬЧАК, Заслужений зоотехнік України В.В. ФЕДОРОВ. А також кандидати
с/г наук: В.П. СЛУПСЬКИЙ, В.І. ГНІДЕНКО, Н.В. КУНОВСЬКА, Н.В. КУТОВА. Із 1972 по
1989 роки відділення готувало ще й зоотехніків-птахівників. Його випускниками стали 1063
спеціалісти. Викладач-методист зоотехнічних дисциплін, Відмінник аграрної освіти Л.О.
ЧУМАКОВА була нагороджена орденом «Знак Пошани» (Фото № 23)
Загалом за двадцять повоєнних років Маслівський с/г технікум підготував більше трьох
тисяч висококваліфікованих спеціалістів – агрономів, механіків, зоотехніків. Продуктивність
учбового господарства, враховуючи ще повоєнний стан загального аграрного виробництва в
країні, була дуже високою. Зернових збирали в середньому по 39,2 ц/га. М’яса виробляли в
середньому по 145 центнерів на кожні 100 га угідь. Молока – по 535 ц на кожні 100 га угідь.
Однак незважаючи на такий солідний і вагомий поступ, саме у 60-х роках над закладом
нависла загроза реорганізації, або ж закриття, як малоперспективного. Нині такі соціальні
проекти у галузі освіти або охорони здоров’я називають оптимізацією. А у ті роки вони мали
назву «укрупнення». Сільські фахові навчальні заклади планувалось приєднати до великих
навчальних центрів у Білій Церкві, Немішаєві, Боярці. Три роки витратив тодішній очільник
Маслівського с/г технікуму МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ СЛИНЬКО на те щоб у міністерських
кабінетах відстояти заклад. І подібно В.І. Іванову, таки виборов йому право на життя. У цій
боротьбі директору-фронтовику дуже став у нагоді його воєнний гарт. Врешті технікум не
тільки не закрили, а ще і дозволили вибрати для нього проект нового навчального корпусу,
розрахованого на 600 студентів та нового гуртожитку. Будівництво було завершено уже на
початку 70-х років. У цьому сенсі слід зазначити, що усі директори, які керували Маслівським
с/г технікумом у період із 1945 по 1972 рік, були фронтовиками. (Фото № 24) Крім
вищеназваних імен, згадаємо МАКСИМА ДАНИЛОВИЧА ПАЛАМАРЧУКА (очолював
заклад у 1944/1946 роках), ОЛЕКСІЯ ІВАНОВИЧА БЕТТЯРА (очолював закладу у 1952/1956
роках), ІЛАРІОНА ФЕОФІЛОВИЧА ГАВРИЛЮКА ( очолював заклад у 1956 році), ОЛЕКСІЯ
ІВАНОВИЧА ЧЕРНИША (очолював заклад у 1968/1972 роках). Фронтовиками була і
більшість тодішніх викладачів спеціальних і загальноосвітніх предметів та керівників
найважливіших виробничих підрозділів учбового господарства. На даний час знайдено і
відновлено 27 їхніх імен (Фото № 25)
17 лютого 1971 року Виконком Миронівської районної Ради депутатів трудящих
прийняв рішення «Про створення Маслівського радгоспу-технікуму на базі учбового
господарства технікуму і колгоспу ім. XXII з’їзду КПРС села Маслівка». Рішення вступило в
дію у 1972 році. У цьому відношенні органи влади керувались Постановою Ради Міністрів
УРСР від 1964 року «Про організацію радгоспів-технікумів». Згідно неї площа с/г угідь

навчально-дослідних господарств аграрних закладів освіти мала бути не меншою однією
тисячі гектарів. В ідеалі – дві-три. Очолив Маслівський радгосп-технікум ВОЛОДИМИР
КИРИЛОВИЧ СЯБРУК. (Фото № 26)
Створення Маслівського радгоспу-технікуму дало потужний поштовх для поліпшення
матеріально-технічної бази закладу. Тепер у користуванні радгоспу-технікуму знаходилось
3611 га землі. Із них 2716 – орної. Племінне поголів’я у господарстві становило більше
чотирьох тисяч одиниць. Саме ж господарство було повністю забезпечене найновішою с/г
технікою. На полях домінувала висока культура землеробства і застосовувались найновіші
виробничі технології, зокрема діяла унікальна зрошувальна система. Головний агроном
господарства, ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ БОРИСЕНКО також був випускником МІСНІТ.
Загалом праці на землі він віддав більше сорока років. За вагомі і дійсно рекордні виробничі
здобутки Петро Васильович був удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці та звання
Заслуженого агронома УРСР. Був нагороджений орденами - Леніна, «Знак Пошани»,
Жовтневої революції. Мав агроном-фронтовик і бойові нагороди: орден Слави III ступеня та
медалі «За відвагу», «За визволення Варшави». (Фото № 27)
Уряд неодноразово відзначає і високі трудові досягнення усього господарства.
Маслівський радгосп-технікум виборює Червоний Прапор ЦК КПРС і ВЦРПС, а також займає
почесне місце на дошці Пошани ВДНГ СРСР. А досвід бригадної форми навчання маслівських
студентів береться, як тоді говорили, на всеозброєння і поширюється по всій республіці.
Сумлінну працю молодіжних виробничих бригад і відмінні виробничі показники керівництво
радгоспу-технікуму відзначає грошовими преміями та організацією безкоштовних
екскурсійних поїздок по туристичних маршрутах величезних просторів СРСР.
Слід зазначити, що радгосп-технікум завжди достойно нагороджував і своїх спортсменів.
Особливого розквіту спортивно-масова робота набуває тут у 80-ті роки. На небачену висоту її
було піднято за очільника кафедри фізичного виховання ІВАНА ІСАКОВИЧА ЧЕРНОГОДА.
(Фото № 28) Збірна радгоспу-технікуму із легкої атлетики успішно виступала на обласних,
республіканських і навіть Всесоюзних змаганнях. Футбольну команду технікуму добре знали
не тільки в області, але і за її межами. (Фото № 29). Гордістю Маслівки став Народний
вокально-хореографічний колектив «Веселка», який за участю студентів та викладачів
технікуму діяв при Маслівському БК. Художній керівник – Відмінник освіти України –
ГРИГОРІЙ ПИЛИПОВИЧ ЛЕБІДЬ. Колектив став лауреатом республіканської премії ім.
Бойченка і неодноразово бував на гастролях за кордоном. (Фото № 30)
Наприкінці 70-х на початку 80-х років, за керівництва МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА
ПІДОПРИГОРИ, одним із профілюючих напрямків успішної навчально-виробничої діяльності
Маслівського радгоспу-технікуму знову стає н а с і н н и ц т в о. Також у закладі відкривається
Школа Управління, тобто фахові курси для підвищення кваліфікації спеціалістів середньої
ланки. (керівник - І.Д. ПРИХОДЧЕНКО).
Від середини 80-х років, за керівництва АНАТОЛІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ГЛОБИ
насінництво стає не тільки однією із найголовніших, але і однією із найприбутковіших
науково-виробничих галузей Маслівського радгоспу-технікуму. За рік радгосп реалізовував в
середньому близько трьох тисяч тонн елітного насіння. Його постійними економічними
партнерами стають найпотужніші господарства десяти областей України, а також країн
близького зарубіжжя. Насінництво у Маслівському радгоспі технікумі справді мало міцну
наукову базу, адже заклад тісно співпрацює із НДІ фізіології і генетики рослин АН України,
зокрема із відділом селекції і насінництва кукурудзи. Відділ очолював доктор біологічних
наук, автор і співавтор двадцяти гібридів кукурудзи В.С. БОРЕЙКО. Свого часу Василь
Сидорович Борейко навчався у нашого знаменитого випускника, доктора біологічних наук
Петра Климентійовича Шкваринкова. Результатом селекційної роботи В.П. Борейка та його
групи маслівських спеціалістів – агронома В.Б. ІЩЕНКО, викладачів Н.В. ДОРОШЕНКО
(Фото № 31), Т.Я. ГАЙВОРОНСЬКОЇ, техніка-лаборанта Н.В. БОРИСЕНКО, а також
студентів-гуртківців стало створення урожайних, високоякісних сортів кукурудзи:
середньостиглого гібриду Маслівський 208 та ранньостиглих гібридів Росава - 200 СВ і

Мамалижний. Гібрид Маслівський 208 СВ було визнано Національним стандартом для
лісостепової зони України. Урожайність Росави 200 СВ становила 92 ц/га та 498 ц/га зеленої
маси. Мамалижний не мав аналогів за смаковими якостями і був успішно районований за
кордоном, зокрема у Поволжі. У 1998 році на державне сортовипробування в Україні, Росії та
в Білорусії було передано гібриди кукурудзи – Хорівський – 166 СВ, Петрівський – 168, Кий –
250, Ювілейний – 80 та Анатоліївський – СВ. Урожайність останнього становила більше 100
ц/га. Варто підкреслити, що у ті роки, на сортовипробуванні у близькому зарубіжжі, зокрема у
Російській Федерації, Україну представляли тільки маслівські сорти кукурудзи.
У 1993 році Маслівський радгосп-технікум укладає угоду із зарубіжним консорціумом
ДУАЦ і відкриває єдиний в Україні демонстраційно-агротехнічний центр, де можна було
отримати, як теоретичні, так і практичні знання. При цьому застосовувалась найсучасніша
техніка, насамперед, закордонного виробництва. Були представлені такі відомі виробники, як
GIASS (трактори і комбайни), FANDT (трактори), ACCORD (сівалки), LEMKEN (плуги),
KRONE (сіножатки), UNIMAG (обприскувачі).
Традиційними для закладу стають Дні поля. Маслівка приймає керівників і головних
спеціалістів господарств, викладачів фахових дисциплін аграрних вишів і технікумів. А на
закиди про те, що ця справа надто затратна та клопітка, директор Маслівського радгоспутехнікуму А.О. Глоба, як правило, відповідав: «Якщо навчальний заклад житиме у замкненому
просторі, не запозичуючи і не розповсюджуючи нових ідей, то він закостеніє і втратить
себе…». (Фото № 32)
У 1994 році розпочинається відлік нових сторінок в історії Маслівського аграрного
закладу: відбувається перший набір на навчання по спеціальності «ОРГАНІЗАЦІЯ І
ТЕХНОЛОГІЯ ВЕДЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА». У експериментальному
порядку такі спеціальності тоді було відкрито тільки у трьох навчальних закладах України: у
Хорольському агрономічному коледжі (Полтавщина), у радгоспі-технікумі «Перемога»
(Запоріжжя) і у Маслівці. Оскільки фермерство, як окрема галузь вітчизняної економіки, на
той час ще тільки починала розвиватись, то не було і досвіду для підготовки фахівців такого
профілю. Саме із метою його набуття при Маслівському радгоспі-технікумі відкривається
регіональний консультативний центр для фермерів. Відбулось це за ініціативою і за
допомогою зарубіжних партнерів закладу. Насамперед у рамках проекту федерального уряду
Німеччини «Допомога фермерам України». (Фото № 33)
Тим часом у державі, яка здобула незалежність, кардинально змінюється уся система
аграрного господарювання. Отже потрібно було шукати і нові способи підготовки фахівців,
які б уміли та могли розв’язувати вузол аграрних питань у комплексі. Тож закономірно, що у
1997 році у закладі уже було набрано першу групу на навчання за спеціальністю «АГРАРНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ». Нині – «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА». (Фото № 34) А у 2003 році тут
відкривається іще одна спеціальність – «ФІНАНСОВА СПРАВА І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
ОБЛІК НА С/Г ПІДПРИЄМСТВАХ». Нині – «ФІНАНСИ І КРЕДИТ». (Фото 35) На цей час
Маслівський аграрний заклад уже перебуває у іншому статусі. Із 2000 року – це державний
аграрний технікум. Із 2005 року – ДВНЗ «Маслівський аграрний технікум ім. П.Х. Гаркавого».
Ім’я одного із найславніших своїх випускників закладу було присвоєно ще у 1987 році.
Звичайно, що епоха державотворчих змін у країні не змогла обійти і Маслівський
аграрний технікум. Чи не тому, за останні п'ятнадцять літ його статус змінювався кілька разів.
Остання такого роду реформація відбулась у 2010 році: заклад стає складовою навчальнонаукового комплексу Білоцерківського НАУ. Через рік, за керівництва М.І. ЗАПАРИ, тут
відкривається іще одна спеціальність «ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ І
ДВИГУНІВ». Нагадаємо, що таких фахівців, тоді техніків-механіків, заклад уже готував
впродовж 1948-1958 років. Також у 2011/2012 роках розпочинається підготовка фахівців у
галузі птахівництва, як окремої складової спеціальності «Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва».
У 2016 році, як і в попередні роки, земельний фонд учбового господарства Маслівського
аграрного закладу становить 621 га. Середня урожайність зернових у ньому - 38,8 ц/га.

Продовжується тісна співпраця із Миронівським НДІ селекції і насінництва пшениці ім.
академіка Ремесла, започаткована ще у роки МІСНІТ та Миронівської дослідної станції.
Згідно із навчальними планами підготовки молодших спеціалістів та тематичними планами,
проводяться виїзні заняття на базі НДІ. Таким чином студенти можуть наочно вивчати наукові
технології вирощування с/г культур і схеми впровадження у виробництво нових сортів, а
також ознайомлюватись із методикою польових досліджень. Взагалі, слід підкреслити, що
кожен третій працівник Миронівського НДІ, у минулому є випускником Маслівського
технікуму. У 2015 році дирекція Маслівського аграрного технікуму в особі В.М.
КОЛОМІЙЦЯ та дирекція Миронівського НДІ в особі доктора с/г наук О.А. ДЕМИДОВА
укладає угоду про співробітництво, яка насамперед стосується підготовки фахових кадрів для
НДІ.
За період із 2000 по 2016 роки Маслівський аграрний заклад очолювали: Відмінник
аграрної освіти України – РАЇСА ОЛЕКСАНДРІВНА ТИМЧУК (2000/2006 роки), а також
ГАЛИНА ВАСИЛІВНА ДОЛИНЮК (2006/2010 роки), МИКОЛА ІВАНОВИЧ ЗАПАРА
(2010/2011 роки) та ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ КОЛОМІЄЦЬ (2011/2016 роки). У 2016
році Вченою Радою БНАУ на посаду директора технікуму було обрано Відмінника аграрної
освіти НАТАЛІЮ МАРКІВНУ ПАХОВИЧ. Викладач агрономічних дисциплін Н.М. Пахович
працює у Маслівському технікумі уже близько 30 років. Із 2004 року очолює програму
стажування наших студентів за кордоном, як одну із форм виробничої практики. Ця програма
була започаткована у рамках Міжнародного проекту, що до обміну досвідом у галузі
аграрного виробництва. А це означало, що, для студентів технологічних спеціальностей
закладу та його випускників відкрилась перспектива набуття практичних знань і умінь за
кордоном. А саме: у фермерських господарствах та на аграрних підприємствах Данії, Нової
Зеландії, Австралії, США, Німеччини.
Підсумовуючи дуже короткий виклад історії Маслівського аграрного закладу, варто
зазначити, що за майже столітній період своєї діяльності на ниві аграрної освіти він підготував
для країни більше 14 тисяч спеціалістів вищої і середньої кваліфікації. У цьому сенсі просто
необхідно назвати ще ряд відомих імен, чий шлях до трудової слави розпочинався саме тут, у
Маслівці. Отже у різні часи випускниками Маслівки стали: Герой Соціалістичної Праці,
орденоноска А.П. ВЕДМІДЬ (Фото № 36); Заслужений лісовод УРСР І.В. ЦИС; український
письменник і драматург О.С. КОСЯК, якого ми знаємо як ОЛЕКСАНДРА ЛЕВАДУ; доцент
кафедри землеробства Національного Університету біоресурсів, професор, доктор с/г наук
С.П. ТАНЧИК; кандидат с/г наук, співавтор всесвітньовідомого сорту пшениці Миронівська
808 К.М. МАЙДАННИК (Фото № 37); кандидат с/г наук, співавтор 39 сортів озимої пшениці
Л.А. КОЛОМІЄЦЬ; кандидати с/г наук В.М. ГУДЗЕНКО (Миронівський НДІ), А.А.
СІРОШТАН та М.В. СУКАЙЛО (ННЦ «Інститут землеробства НААН України»).
Своєю звитяжною діяльністю Київщину та сусідні області прославили наші випускники:
П.І. ТКАЧЕНКО, Ф.Х. ШАДУРА, В.Ф. БЕРКУТ, В.М. БРЕУС, А.Т. КРАСНЮКОВ, П.О.
ХРОНЮК. Серед їх нагород – найвищі на той час урядові відзнаки. Зокрема – ордени
Трудового Червоного Прапора та ордени Леніна. Звісно усіх імен наших достойників просто
неможливо перелічити. Однак можна із упевненістю сказати, що міцна матеріально-технічна
основа Маслівського аграрного закладу, його солідний кадровий потенціал, який опирається
на науковий підмурівок БНАУ, а також нетлінні традиції Маслівської педагогічної школи,
створюють гідні умови для його подальшої успішної діяльності. А її суть на протязі уже
майже цілого століття залишається незмінною – у Маслівці молодь завжди отримувала і буде
отримувати тільки якісну фахову освіту. (Фото № 38)

Маєток Н.Ф. МУРАВЙОВОЇ-АПОСТОЛ-КОРОБ’ЇНОЇ, у якому розташовувався
Маслівський Інститут селекції і насінництва ім. К.А. Тімірязєва
Фото 30-х років № 1

ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ ІВАНОВ – організатор і перший директор Маслівського
агрономічного технікуму № 2

II курс Маслівської агропрофшколи. 1925 рік № 3

Заняття робітфаківців у контрольно-насіннєвій лабораторії.
Фото 30-х років № 4

Титульна сторінка IV тому «Записок Маслівського Інституту селекції». 1931 рік
№5

Викладачі та адмінперсонал Маслівського інституту. 1929 рік
Нижній ряд: головний бухгалтер ДЗЕВУЛЬСЬКИЙ; доктор біологічних наук
Л.М. ДЕЛОНЕ; професор І.М. ЄРЄМЄЄВ; ректор М.П. ЛУКОВСЬКИЙ; доцент М. А.
БОЙКО; професор А.С. МОЛОСТОВ
Другий ряд: асистент Л.С. ЗАГОРОДНІЙ; бухгалтер Р.А. СОЛОВЙОВ; заступник
директора із господарчої роботи І.А. РОМАНОВСЬКИЙ; професор
Д.К. ЛАРИОНОВ; викладач В.К. ЛАПИК; доцент В.У. ДИРДОВСЬКИЙ
Третій, верхній ряд: очільник агропрофшколи Ф.Г. КИРИЧЕНКО; викладач
П.Д. ГЛАДКИЙ; викладач С.А. СМИРНОВ (зав. відділом фітопатології
Миронівської дослідної станції); викладач А.І. П’ЯТЕНКО (науковець грунтознавець
Миронівської дослідної станції); професор О.Р. ВЕТЦЕР; заступник директора із
виробничої практики УШАТОВ; викладач М.Й. ОРЛОВСЬКИЙ № 6

МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ ЛОГІНОВ – один із найперших викладачів Маслівського
агрономічного технікуму № 7

IV випуск МІСНІТ дав країні чотирьох академіків – Двічі Героя Соціалістичної
Праці В.М. Ремесла, Героїв Соціалістичної Праці – П.Х. Гаркавого,
Ф.Г. Кириченка, М.О. Ольшанського. Доктора с/г наук В.П. Цупа. Кандидатів с/г
наук – С.О. Варварського, О.Т. Галку, В.І. Гаврилову, С.С. Зеленського,
М.І. Назаренка, Н.А. Щибрю. Фото 1928 року № 8

Академік В.М. РЕМЕСЛО. IV випуск МІСНІТ. 1928 рік № 9

Академік П.Х. ГАРКАВИЙ. IV випуск МІСНІТ. 1928 рік № 10

Академік Ф.Г. КИРИЧЕНКО. IV випуск МІСНІТ. 1928 рік № 11

Академік М.О. ОЛЬШАНСЬКИЙ. IV випуск МІСНІТ. 1928 рік № 12

Кандидат с/г наук, селекціонер О.Т. Галка. IV випуск МІСНІТ. 1928 рік № 13

Студенти III випуску МІСНІТ. Ліворуч, із книгою, майбутній доктор біологічних
наук, генетик-селекціонер П.К. ШКВАРНИКОВ. 1925 рік № 14

1-ша конференція студентів Білоцерківської округи на яку було делеговано 17
студентів від Маслівського вишу. У першому нижньому ряду - другий ліворуч –

майбутній академік А.В. ПУХАЛЬСЬКИЙ (IX випуск МІСНІТ). У другому ряду другий
ліворуч – І.М. КОШЕЛЬ (VII випуск МІСНІТ. Викладатиме у Маслівському с/г технікумі.
Загине у 1941 році при обороні Києва), поряд –
Д.П. СОКОЛЬСЬКИЙ (VIII випуск МІСНІТ. Займатиметься селекцією злакових.
Працюватиме на Івановській д/с та завідуватиме кафедрою селекції злакових
Барнаульського с/г інституту)
Місто Біла Церква. 1929 рік № 15

Заслужений селекціонер УРСР О.Х. МАТУШИНСЬКА. XI випуск МІСНІТ
Фото 1935 року № 16

Випускники МІСНІТ, селекціонери Л.Р. ЯНІЦЬКА та Я.С. ЯНІЦЬКИЙ на
дослідному полі. Поряд – директор радгоспу-технікуму – М.М. ПІДОПРИГОРА та його
заступник із навчальної роботи – А.Л. СТЕПАНОВ
Фото поч. 80-х рр. № 17

С.П. ОРЛОВСЬКИЙ. Очолював заклад у 1937/1941 роках. Загинув у 1941 році. Фото
1935 року № 18

У 2010 році, на народні кошти, було відкрито пам’ятник випускникам, студентам і
викладачам МІСНІТ та Маслівського с/г технікуму, які загинули на фронтах Другої
Світової війни № 19

Спільний випуск агрономів і механіків. 1953 рік № 20

Із групою працює викладач технічних дисциплін А.І. МИХАЙЛЕНКО
Фото 2000-х років. А.І. МИХАЙЛЕНКО був нагороджений орденом «Знак Пошани»
№ 21

А.М. ПОГРЕБОВСЬКИЙ. Очолював заклад у 1956/1963 роках
Фото 1945 року № 22

Із групою працює викладач зоотехнічних дисциплін Л.О. ЧУМАКОВА
Фото 80-х років. Л.О. ЧУМАКОВА була нагороджена орденом «Знак Пошани» № 23

М.О. СЛИНЬКО. Очолював заклад у 1963/1968 роках
Фото 2000 року № 24

Викладачі Маслівського с/г технікуму. Із них – М.О. СЛИНЬКО,
В.Г. ЗАЛУЖНИЙ, В.П. КОСТІЙЧУК, М.В. МАКАРЕНКО, Г.І. ШЛАПАЦЬКИЙ,
М.Т. ОЛЕКСІЄНКО, В.К. МІЩЕНКО, М.Г. ІЩЕНКО, А.О. БОНДАРЕНКО, М.К.
МАРЧУК, О.Г. КИСІЛЬ, А.К. ВОЩАН – фронтовики.
Фото 60-х років № 25

Республіканські курси лаборантів-насіннєзнавців, які діяли при Маслівському
радгоспі-технікумі. У першому ряду, у центрі – директор закладу – В.К. СЯБРУК. Фото
1974 року № 26

Герой Соціалістичної Праці, Заслужений агроном УРСР П.В. БОРИСЕНКО. XIV
випуск МІСНІТ
Фото 80-х років № 27

І.І. ЧЕРНОГОД. Фото 60-х років № 28

Один із етапів обласних змагань. Крайній ліворуч – І.І. ЧЕРНОГОД
Фото 80-х років № 29

Хорова та оркестрова група Народного самодіяльного ансамблю «Веселка».
Диригент – художній керівник – Г.П. ЛЕБІДЬ
Фото 80-х років № 30

Із групою працює викладач агрономічних дисциплін Н.В. Дорошенко. Нагороджена
Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом»
Фото 90-х років № 31

Дні поля у Маслівському радгоспі-технікумі. 1993 рік. Четверте фото – крайній
ліворуч – директор закладу А.О. ГЛОБА № 32

О. ШИРОКОСТУП – потомственний фермер, один із найкращих випускників 2014
року. Практичні знання здобував за кордоном
Фото 2014 року № 33

Викладач фахових дисциплін Ю.М. МАКАРЕНКО із групою менеджерів
Фото 2005 року № 34

Із групою фінансистів працює викладач фахових дисциплін Л.М. ОРЛЕНКО Фото
2011 року № 35

Герой Соціалістичної Праці, випускниця Маслівського с/г технікуму (1957 рік) А.П.
ВЕДМІДЬ
Фото 2000 року № 36

Випускники Маслівки. У центрі – К.М. МАЙДАННИК. Ліворуч –
В.М. РЕМЕСЛО. Праворуч - Л.Д. ПРОКОПЕНКО. Миронівський НДІ
Фото 70-х років № 37

Титульна сторінка довідкового видання із історії Маслівського аграрного закладу
Книга вийшла друком у 2013 році № 38

