
Вергунову В.А. – 60! 

 

У житті кожної людини день народження має особливе значення, а 

ювілейний – взагалі знаковий! Для одних – це час зупинитися, для других – 

початок нового, для третіх – коротка зупинка для переосмислення набутого та 

сконцентрування енергії перед подоланням чергової вершини життєвих гір. 

Саме до останньої когорти відноситься харизматична та багатогранна людина, 

яка 3 червня цього року відзначає свій 60-річний ювілей – директор 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної 

академії аграрних наук України, академік НААН Віктор Анатолійович 

Вергунов. Він належить до числа тих нечисленних особистостей, хто протягом 

всього свого життєвого шляху здобуває знання, які завжди знаходять своє 

втілення у нових ідеях і проєктах. Усім відомий вислів Марка Аврелія: «Роби, 

що повинен і будь, що буде» – життєвий девіз Віктора Анатолійовича. Цей 

принцип та інтеграція знань, здобутих як в галузі сільськогосподарських наук 



так і в сфері історичних наук дали свій результат в тому, що саме 

В. А. Вергунов – є засновником і очільником єдиного у світі Центру історії 

аграрної науки у 2001 р. (з 2013 р. – Інститут історії аграрної науки, освіти та 

техніки), який здійснює комплексні історико-наукові галузеві дослідження з 

питань зародження, становлення й розвитку вітчизняної сільськогосподарської 

дослідної справи із широким персоніфікованим наповненням у контексті 

еволюції світової галузевої думки. Ним заснований новий напрям і власна школа 

у вітчизняному природознавстві – вивчення історії аграрної науки, освіти й 

техніки. Академік Вергунов є головою спеціалізованої вченої ради Д 26.373.01 

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 

07.00.07 «Історія науки й техніки»; член спеціалізованої вченої ради  26.362.01 

Інститут водних проблем і меліорації НААН (з 2017 р.); редакційно-

видавничої й координаційної ради Президії НААН; науково-редакційної ради 

та головної редакційної колегії «Великої української енциклопедії»; член 

Національної краєзнавчої спілки України.  

Постійна робота над собою, щоденне самовдосконалення, життєва 

мудрість, гострий розум, цілеспрямованість, неординарність мислення та 

життєвий принцип: «Шлях подолає тільки той, хто йде» є супутниками 

Віктора Анатолійовича бути не тільки цікавим у спілкуванні, а і – справжнім 

лідером. Він здійснює наукове керівництво роботою аспірантів, докторантів, 

виступає опонентом на захисті дисертацій. Під його науковим керівництвом 

захищено 78 дисертації: 53 – на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних, 14 – сільськогосподарських, 1 – біологічних наук та 9 – на здобуття 

наукового ступеня доктора історичних наук, 1 – доктора біологічних наук. 

В. Вергунов – головний редактор «Бюлетеня ННСГБ НААН»; заступник 

головного редактора реферативного журналу «Агропромисловий комплекс 

України»; головний редактор електронного наукового фахового видання – 

міжвідомчого тематичного наукового збірника «Історія науки і 

біографістика»; заступник головного редактора збірника наукових праць 



«Вісник аграрної історії», член редколегій низки наукових періодичних 

видань: збірника «Історія науки і техніки», «Переяславський літопис», 

науково-практичного журналу «Тваринництво України»; «Історичні студії 

суспільного прогресу», «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 

наукового періодичного видання «Botany: collections and persons»; 

міжвідомчого тематичного наукового збірника «Сільськогосподарська 

мікробіологія» та ін.  

Небайдужість, як до своєї справи, так і взагалі до долі країни рухає його 

дії у різних сферах. В. Вергунов – заступник голови Інформаційно-

бібліотечної ради НААН та віце-президент Асоціації бібліотек України (2001 

– донині), ініціатор і член Міжвідомчої координаційної ради з питань бібліотек 

і бібліотечної справи (2014), якому небайдуже майбутнє вітчизняної 

бібліотечної ґалузі. У 2019 році брав участь у доопрацюванні закону України 

«Про бібліотеки та бібліотечну справу». Значну увагу Віктор Анатолійович 

приділяє журналістській та публіцистичній творчості. Для нього робота є не 

засобом забезпечення існування, а сенсом життя. Ілюстрацією цього є те, що в 

його науковому доробку понад 1500 авторських публікацій історико-

книгознавчої, бібліотекознавчої, бібліографознавчої, документознавчої 

тематики, серед них: монографії, статті, бібліографічні покажчики, навчальні 

посібники, методичні рекомендації, рецензії та ін. 

Вельмишановний Вікторе Анатолійовичу, нехай ця ювілейна дата буде 

черговим трампліном на шляху Ваших нових творчих і життєвих звершень! 

Бажаємо, щоб здоров'я, творча наснага і добрий гумор не полишали Вас! 

Будьте завжди життєрадісним, натхненним і відданим своєму покликанню, 

запалюйте своїм ентузіазмом, оптимізмом і любов’ю до життя усіх, хто Вас 

супроводжує по життєвому шляху. 

 

Від колективу ННСГБ НААН  

та учнів ювіляра      Татарчук Л.М., Аннєнкова Н. Г. 
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