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ХРОНОГРАФ ПАМ’ЯТІ В.Ф. НІКОЛАЄВА  

ПРЕЗЕНТУВАЛИ У ПОЛТАВІ 
 
 

 

21 грудня 2017 року в Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя 

Кричевського відбулась презентація нової книги, присвяченої Валентину Федоровичу 

Ніколаєву. Її підготував авторський колектив у складі В.М. Самородова (Полтавська 

державна аграрна академія), С.Л. Кигим (Полтавський краєзнавачий музей імені Василя 

Кричевського), В.А. Вергунова (Національна наукова сільськогоподарська бібліотека 

НААН), С.В. Нижник (Уманський національний університет садівництва) за редакцією 

академіка НААН України В.А. Вергунова.  
 

 
Слово тримають співавтори видання – С.Л. Кигим (ліворуч)  

та В.М. Самородов (праворуч), а також директор Полтавського краєзнавчого музею 
імені В. Кричевського О.Б. Супруненко (по центру). 

                  НАУКОВІ ПОДІЇ 
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Цей захід зібрав чисельну аудиторію, серед якої були знані біологи, історики, 

краєзнавці, бібліотекарі, аспіранти та студенти. До їх уваги нове видання представив 

директор Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, кандидат 

історичних наук, заслужений працівник культури України О.Б. Супруненко. Він дав 

високу оцінку проробленій упорядниками роботі. На його думку, книга вдало 

відображає основні етапи життя, наукову, організаційну та педагогічну діяльність 

знаного українського вченого-природознавця, кандидата біологічних наук, доцента 

Валентина Федоровича Ніколаєва, головним напрямком діяльності якого було всебічне 

вивчення низки важливих сільськогосподарських культур та селекція садових 

квіткових рослин, зокрема, гладіолусів і жоржин. В.Ф. Ніколаєв проявив себе і як 

завідувач Природничо-історичного музею Полтавського губернського земства 

(нині Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського).  

Позитивними були відгуки на книгу, які висловили в обговоренні фахівці. 

М.А. Федорова – завідувач відділу краєзнавства Полтавської обласної універсальної 

наукової бібіліотеки імені І.П. Котляревського відзначила ґрунтовність поданих 

відомостей про праці вченого і педагога за період із 1915 по 1993 роки, його 

листування з визначними натуралістами – В.І. Вернадським та М.І. Вавиловим. 

Всебічну характеристику постаті В.Ф. Ніколаєва та його праць надав кандидат 

географічних наук, професор кафедри географії та методики її навчання Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Л.М. Булава. На його 

думку, В.Ф. Ніколаєва слід вважати активним розбудовником низки кафедр 

природничого факультету цього вишу. На підтвердження цього Л.М. Булава 

продемонстрував присутнім унікальний документ, який засвідчує багатогранність 

викладацької роботи В.Ф. Ніколаєва на освітянській ниві. Цю слушну думку 

підтримала у своєму виступі доктор педагогічних наук, професор, декан природничого 

факультету цього ж навчального закладу М.В. Гриньова. Вона підкреслила, що 

презентоване видання буде корисне широкому колу читачів: біологам, працівникам 

інформаційно-бібліотечних установ, усім, хто цікавиться історією, краєзнавством, 

музейною справою. За твердженням кандидата сільськогосподарських наук, професора 

кафедри землеробства та агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної 

академії М.М. Опари, В.Ф. Ніколаєв вніс вагомий вклад у розбудову академії.  

По закінченні презентації багато примірників книги було подаровано низці 

бібліотек, викладачам вишів та окремим бажаючим. 
 
 

Л.В. Чеботарьова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


