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ГАВРИЛЕНКО  Микола  Іванович 
 

Народився 18.05.1889 р. у місті Полтава в родині 
столяра-червонодеревщика. Середню освіту здобув у 
Полтавському Олександрівському реальному училищі 
(закінчив його в 1911 р.). Під час навчання виявив ве-
ликий інтерес до спостереження за життям природи, 
особливо цікавився птахами. Його учнівський твір, 
написаний у шостому класі, «Що нас оточує», було 
визнано оригінальним,  вартим  публікації. Великий 
вплив на майбутнього природознавця мали знайомст-
ва з непересічними полтавцями. Серед них: Іван Ми-
хайлович Різенко (1851-1931) – український хоровий 
диригент, музичний педагог, викладач співу Петро-

вського Полтавського кадетського корпусу та інших навчальних закладів Пол-
тави, мав багату бібліотеку з природознавчої літератури, якою користувався 
М.І. Гавриленко; Василь Олексійович Шевелев (1847-?) – кандидат природни-



чих наук, відставний дійсний статський радник, викладач природничої історії 
Петровського Полтавського кадетського корпусу та семикласного комерційно-
го училища О.О. Байера, засновник і викладач природничих наук чоловічого 
училища 1-го розряду  в Полтаві, член-співробітник Харківського товариства 
дослідників природи, автор книги «Спостереження над перельотами птахів у 
Чернігівській губернії», який першим навчив Миколу Івановича техніці такси-
дермії; Володимир Олександрович Гроздов (?-?) – випускник Московського 
університету, викладач природничої історії Полтавського Олександрівського 
реального училища (до 1912 р.), який сприяв знайомству М.І. Гавриленка з ві-
домим зоологом, професором Московського університету Михайлом Олексан-
дровичем Мензбіром. Листування М.І. Гавриленка з М.О. Мензбіром остаточно 
вплинуло на обрання Миколою Івановичем спеціальності орнітолога. Відомі 
три листи (автографи) М.О. Мензбіра до М.І. Гавриленка, датовані 12.09.1909 
р., 18.03.1925 р., 11.05.1929 р., які зберігаються у Полтавському краєзнавчому 
музеї. Учнем училища М.І. Гавриленко часто відвідував Природничо-
історичний музей Полтавського губернського земства (нині Полтавський крає-
знавчий музей імені Василя Кричевського), де познайомився з його фундатора-
ми видатними природознавцями Василем Васильовичем Докучаєвим і Володи-
миром Івановичем Вернадським. Великий геній світового виміру виділяв 
М.І.Гавриленка із полтавського загалу, відносив його до «науково-працюючих 
натуралістів» (щоденник В.І. Вернадського, запис від 12 квітня 1918 р.). З В.І. 
Вернадським М.І. Гавриленко тривалий час листувався. Музейна епістолярія 
М.І. Гавриленка включає три листи В.І. Вернадського до М.І. Гавриленка, дато-
вані 4.09.1921 р., 27.02.1934 р., 8.05.1941 р. В особовому архіві 
В.І.Вернадського, що зберігається в Архіві Російської академії наук (Москва), 
знайдено три листи М. І. Гавриленка до В.І. Вернадського, датовані 17.10.1933 
р., 19.04.1941 р., 4.05.1941 р. М.І.Гавриленка знали і цінували видатні вчені: 
Лев Семенович Берг – зоолог і географ, академік АН СРСР, з яким листувався 
полтавський дослідник (лист-автограф Л.С. Берга до М.І. Гавриленка від 
23.08.1923 р.); Віталій Михайлович Зубаровський – український хімік і орніто-
лог, з яким М.І. Гавриленко листувався  з 1954 по 1967 рік. У фондах і науко-
вому архіві музею зберігається 23 листи Миколи Івановича до В.М. Зубаровсь-
кого і 55 відповідей від нього полтавському зоологу. Вчені обмінювались нау-
ковою інформацією, природничим матеріалом, новими виданнями. Учнем реа-
льного училища М.І. Гавриленко виконував завдання першого завідувача При-
родничо-історичного музею Полтавського губернського земства кандидата 
природничих наук Михайла Олександровича Олеховського. Розбирав і систе-
матизував у запасниках музею орнітологічні збірки музею. За словами Миколи 
Івановича, «це було перше і досить серйозне знайомство з фауністичною орні-
тологією». 

 Вищу освіту здобув на природничому відділенні фізико-математичного фа-
культету Імператорського Харківського університету, де спеціалізувався з орні-
тології під керівництвом професора П.П. Сушкіна.  Під час літніх канікул 1913 
року, працюючи  практикантом у Полтавському музеї, збирав та вивчав приро-
дничі колекції. Після закінчення в 1916 р. університету отримав спеціалізацію 
зоогеографа-орнітолога. З листопада 1916 р. почав працювати у Полтавському 
музеї (в 1916-1922 рр. на посаді препаратора й помічника завідувача відділу 



природи музею, з 1923 р. до кінця 1935 р. – завідувачем відділу природи). Вза-
галі ж із музеєм  тісно пов’язане усе життя вченого, адже музейній діяльності 
він віддав 25 років свого життя. За словами письменника П.П. Ротача, приятеля 
М.І.Гавриленка, «Полтавський музей був для Миколи Івановича часткою душі, 
без якої вона не мала б духовної завершеності». Колеги по музею дали Миколі 
Івановичу прізвисько «Деркач», за те, що він добре імітував спів цього птаха. 
Взагалі він настільки досконало вивчив життя птахів, що легко міг наслідувати 
їх поведінку та спів. 

На початку трудової діяльності суміщає роботу в музеї з викладанням у різ-
них навчальних закладах міста Полтави. У 1916-1918 рр. був учителем природ-
ничих дисциплін приватної жіночої гімназії М.П.Павелко (пізніше - гімназія 

Полтавського губернського земства; її колишня будівля ‒ на майдані Незалеж-

ності, 3). Микола Іванович читав лекції і в Українському народному універси-
теті, який працював при музеї з літа 1917 р. як історико-природничий лекторій. 
На початку 1920 р. був зарахований до Вищої робітничої школи (пізніше Пол-
тавський сільськогосподарський інститут, тепер Полтавська державна аграрна 
академія), де працював як лаборант і як викладач (лектор) зоології. Укінці 1920 
року його ім’я також згадується як лектора з біології Полтавської професійної 
педагогічної школи імені Драгоманова. 

У тому ж 1920 році розпочинає працювати в педагогічному інституті (як ла-
борант з біології та викладач порівняльної анатомії тварин). Після перетворення 
педінституту на Інститут народної освіти (ІНО) з 1921 до 1924 року працював 
там лектором з геології і мінералогії, зоології хребетних,географії тварин, заві-
дував зоологічним кабінетом, вів курс «Екскурсійний метод» тощо. У другій 
половині 1920-х років працював в ІНО час від часу (звільнявся в жовтні 1928 
року за власним бажанням, неначебто у зв’язку з переїздом, а фактично - в 
зв’язку з репресіями проти працівників краєзнавчого музею). 

У 1933 році  в навчальному закладі, що знову став називатися педагогічним 
інститутом, був створений і проіснував рік природничо-географічний факуль-
тет. За ініціативи завідувача кафедри біології професора М.М.Самбікіна, з 
1.10.1933р. Гавриленка М.І. призначено на посаду нештатного доцента  цієї ка-
федри (Наказ №76 від 5.11.1933). Зокрема, Микола Іванович викладав курс 
«Геологія з мінералогією». Працював як доцент-сумісник до вересня 1935 р. 

Особливе місце у діяльності М.І. Гавриленка, як музейного працівника, за-
ймали питання охорони природи, створення перших заповідних територій на 
Полтавщині, популяризація знань про природу серед широких верств населен-
ня. У березні 1918 р. він вступив до Полтавського Товариства любителів при-
роди, організованого у стінах  музею з ініціативи В.І.Вернадського. Прізвище 
Миколи Івановича і його домашня адреса (вулиця Овражна 35, власний буди-
нок)  значаться у списках членів товариства під № 16. Згідно із статутом Цент-
рального Пролетарського музею Полтавщини, прийнятим у 1923 р., завданням 
природничого відділу, який очолював М.І. Гавриленко, було: «Вивчення при-
роди, збереження найкращих пам’яток  Полтавщини природного походження». 
Зусиллями М.І. Гавриленка музей вжив заходів з метою врятування Струківсь-
кого степу в Костянтиноградському повіті Полтавської губернії (зараз терито-
рія  Краснокутського району Харківської області), який почали розорювати. У 



1923 році стараннями М.І. Гавриленка був урятований від вирубування і ого-
лошений заповідником місцевого значення Парасоцький ліс поблизу Диканьки. 
Унікальна ділянка кленово-липової діброви з домішкою граба площею 145 
га(нині комплексна пам’ятка природи загальнодержавного значення, що вхо-
дить до складу Диканського регіонального ландшафтного парку). У 1924 р. за-
повідний  Парасоцький ліс був закріплений за музеєм. У 1929 р. Полтавському 
державному музею імені В.Г. Короленка (назва музею на той час) Всеукраїнсь-
кою академією наук  (ВУАН) передано Академічний степ на Карлівщині пло-
щею понад 200 га. Науковці відділу природи на чолі з М.І. Гавриленком прово-
дили спостереження, контролювали їх охорону. Багато зусиль вчений доклав до 
створення нових заповідних територій, зокрема бір «Гетьманщина» на Котеле-
вщині (оголошено заповідними напередодні Другої світової війни 100 га сосно-
вого лісу, з 2003 р. Великий і Малий Лиман – ландшафтний заказник місцевого 
значення), Малоперещепинського болота на Новосанжарщині (з 1937 р. запові-
дник обласного значення, нині ботанічний заказник загальнодержавного зна-
чення), Устимівського парку на Глобинщині (у 1929 р. парк оголошений запо-
відником республіканського значення, нині – дендропарк загальнодержавного 
значення). У квітні 1928 р. у приміщенні музею організував першу в Полтаві 
виставку, присвячену проблемам охорони природи. До відкриття виставки було 
видано брошуру М.І. Гавриленка «Охороняймо природу», в якій він проаналі-
зував зміни, що відбулися в природі під впливом людини за останні сторіччя і 
накреслив програму подальших дій по її охороні. 

Як учений-природоохоронець, краєзнавець, М.І. Гавриленко був членом ба-
гатьох товариств і комітетів: Українського Наукового Товариства  при ВУАН з 
дослідування і охорони пам’яток старовини та мистецтва на Полтавщині (1918), 
з 1921 р. уповноваженим у справі охорони пам’яток природи на Полтавщині, 
членом Ради мисливців Полтавської округи (1926), членом Московського 
(1926) і Харківського (1927) товариств дослідників природи, Почесним членом 
Спілки мисливців Полтавщини (1926), дійсним членом Всесоюзного товариства 
орнітологів(1941), членом-кореспондентом Всеукраїнського археологічного 
комітету, кореспондентом Українського комітету охорони пам’яток природи, 
упродовж багатьох років (з 1946) був уповноваженим у справі охорони 
пам’яток архітектури Полтавської області, з червня 1955 р. – членом комісії з 
охорони Природи при відділенні загальної біології АН УРСР. 

Починаючи з 1924 р. М.І. Гавриленко піддається переслідуванням з боку 
влади. Його плідна наукова діяльність була перервана незаконним арештом, 
здійсненим 31 грудня 1935 р. з мотивацією: за участь у діяльності так званої 
«контрреволюційної групи астрономічний гурток». Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 1 лютого 1937 р. за ст. ст. 54-8, 52-12 КК УРСР М.І. Гавриленко 
був засуджений до 5 років позбавлення волі. Спочатку був направлений до Су-
здаля, а пізніше, до кінця 1940 р. перебував у таборах для політв’язнів в Омсь-
кій і Тюменській областях. Реабілітований Полтавським обласним судом згідно 
з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 р.(посмертно).  

Після повернення на початку 1941 р. із заслання працював у музеї столяром, 
згодом до вересня  1941 р. – науковим співробітником відділу природи. Під час 
фашистської окупації обіймав посаду заступника директора з наукової роботи 
та завідувача відділу природи обласного історико-етнографічного музею (назва 



музею, відкритого лише для німецьких окупантів). За словами М.І. Гавриленка, 
у музеї залишились лише окремі працівники, пов’язані з ним «плотію і кровію». 
У вересні 1943 р., коли відступаючи, фашисти підпалили музей, М. І. Гаврилен-
ко разом з іншими працівниками установи рятував його експонати та бібліоте-
ку. Тоді було вилучено з вогню понад 6 тис. книг, майже повну збірку журналу 
«Киевская старина», малюнки художників Г.Г. Мясоєдова і О.І. Рощиної, вели-
ку кількість фарфору. 

У повоєнні роки працював у музеї на різних посадах – тимчасово виконую-
чий обов’язки директора, заступника директора з наукової роботи, завідувача 
відділу природи. За короткий час багато зробив для відновлення діяльності  му-
зею, продовжував роботу по збереженню заповідних територій. У серпні 1944 
року М.І. Гавриленко брав участь у нараді музейних працівників республіки у 
Києві, на якій виступив з доповіддю «Про  стан охорони заповідників України» 
і підняв питання про заповідання природних об’єктів області, що вціліли в роки 
Другої світової війни. В цьому ж році були поновлені постанови про закріплен-
ня за музеєм Парасоцького лісу та Лип'янського цілинного степу. 

1 грудня 1946 р. М.І. Гавриленко був звільнений з роботи у музеї, згідно з 
поданою заявою за власним бажанням. 

З 1.09.1946 р. – знову в педагогічному інституті. Вів курс геології для студе-
нтів стаціонарної й заочної форм навчання як асистент,хоч був кандидатом біо-
логічних наук (спочатку на 0,5 ставки як сумісник, а з 7.12.1946 р. – на повну 
ставку в штаті).З 1947/1948 н.р. Микола Іванович – старший викладач (вів за-
няття на стаціонарному й заочному відділі педагогічного інституту імені 
В.Г.Короленка та в учительському інституті). На посаді старшого викладача 
кафедри зоології він працював до виходу на пенсію в 1960 році (викладав курси 
зоології хребетних з основами зоогеографії, геології з основами палеонтології, 
проводив навчальну та польову практику  для студентів денної й заочної форм 
навчання). За цей час він став улюбленим викладачем багатьох поколінь випус-
кників природничого факультету, багато з них вважають себе його учнями. 

Помер М.І. Гавриленко 14 січня 1971 р., похований на Новоміському кладо-
вищі. Поряд із могилою М.І. Гавриленка упокоїлися його дружина Ганна Федо-
рівна (22.10.1901-3.05.1971) та їх син Олег (29.04.1933-14.05.1976). 

М.І. Гавриленко – автор понад 50 наукових праць(з орнітології, теріології, 
герпетології, зоогеографії, охорони природи, краєзнавства, культурології) та 
унікальної колекції тушок птахів Лівобережної України, яку зібрав і власноруч 
виготовив упродовж  шістдесяти років польових робіт (1900-1959). Це 5325 ек-
земплярів, які зберігаються у Музеї природи Харківського національного уні-
верситету імені В.Н. Каразіна, та 29 тушок  і 3 чучела, які увійшли до зібрання 
Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Тільки зараз по-
справжньому відкривається діяльність М.І. Гавриленка як талановитого крає-
знавця, якого відносять до 18 найбільш відомих та самовідданих дослідників із 
цього профілю всієї України, наукові студії якого вписали не одну сторінку в 
славну і багату історію українського народу. 

Ім’я М.І. Гавриленка завжди було огорнуте шанобливим та гречним відно-
шенням. Ще у1928 р. його колега, відомий український ботанік 
С.О.Іллічевський присвоїв його ім’я одному з різновидів верби (Salix purpurea 
L. var. gavrilenkoana Illitschevskii). Життю та творчій діяльності М.І.Гавриленка 



були присвячені дві монографії, які побачили світ у Полтаві (2004, 2009). Уро-
чисто та велелюдно відсвяткували у Полтаві 110-у та 115-у річниці від дня на-
родження вченого та педагога. Першу – проведенням круглого столу в Полтав-
ському краєзнавчому музеї (1999), а другу – в Полтавському національному пе-

дагогічному університеті. 
Тут було проведено 
Всеукраїнську студентську 

науково-практичну 
конференцію «Проблеми 
відтворення та охорони 

біорізноманіття 
України»(2004). В рамках 
неї на природничому 
факультеті було відкрито 
палеозоологічний музей та 
меморіальну дошку на честь 
М.І. Гавриленка.  
Вічним пам’ятником 

вченому-
природодосліднику, 

музейнику є його Фонд, створений у Полтавському краєзнавчому музеї імені 
Василя Кричевського. Ця спеціальна колекція, яка стосується персоналії вчено-
го, на сьогодні нараховує понад 150 одиниць. Включає комплекс пам’яток про 
життя та діяльність М.І. Гавриленка, які зберігаються у фондосховищі, науко-
вому архіві, науковій бібліотеці та архіві канцелярії музею. Велике наукове 
значення має колекція тушок птахів, більша частина якої (27 од.) була придбана 
музеєм у 1976 р. у В.І. Задворнової (тодішня володарка колекції, цивільна дру-
жина сина Олега). Доповненням до цього зібрання стало дві тушки птахів, ро-
боти М.І. Гавриленка, подаровані музею у 1992 р. кафедрою зоології Полтавсь-
кого державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка. Природнича 
колекція включає три чучела, виготовлені М.І.Гавриленком, і подаровані музею 
у 1999 р. ученицею вченого, учителем біології середньої школи № 28 
м.Полтави Н.І. Козуб і В.І. Литвиненко (Задворнова). Великий інтерес стано-
вить епістолярна спадщина М.І.Гавриленка: три листи В.І. Вернадського до 
М.І. Гавриленка, передані музею у 1977 р. полтавським журналістом В.І. Бабе-
нком; три листи М.О. Мензбіра і лист Л.С. Берга до М.І. Гавриленка, подарова-
ні музею у 1989 р. дружиною В.І.Бабенка Г.З. Кондрашовою; листування М.І. 
Гавриленка з В.М. Зубаровським передане музею у 1991 р. ученицею М.І. Гав-
риленка українським орнітологом,  кандидатом біологічних наук В.А. Мельни-
чук. Фонд М.І. Гавриленка включає друковану наукову спадщину вченого, а та-
кож наукові праці зоологів з дарчими написами авторів, адресованими полтав-
ському досліднику. Більшість з них у 1999 і 2009 роках передані музею канди-
датом біологічних наук Б.О. Головим. Унікальні документи, що зберігаються у 
науковому архіві музею, – спогади М.І. Гавриленка про зустріч з В.В. Докучає-
вим і В.І. Вернадським; чернетки, довідки про заповідники Полтавщини, про 
діяльність відділу природи; спогади про М.І.Гавриленка його учнів і сучасни-
ків. Фототека музею включає фотовідбитки, негативи, серед яких значний інте-

За роботою 



рес становить фотопортрет М.І. Гавриленка з дарчим написом В.А. Мельничук, 
а також світлини із сімейного альбому вченого. Архів канцелярії музею містить 
унікальний документ – життєпис під назвою латиною Curriculum vitae, написа-
ний рукою М.І. Гавриленка у червні 1944 р. 
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САМБІКІН Михайло Митрофанович 

професор географії Полтавського ІНО й педінституту, 
основоположник української агрометеорології,  
доктор географічних наук 
 

Одним із засновників української національної 
агрометеорологічної науки є відомий полтавський 
науковець Михайло Митрофанович Самбікін (1878 – 
1968).  Відоме ім’я професора М.Самбікіна також як 
організатора систематичних метеорологічних 
досліджень та організатора вищої географічної й 
сільськогосподарської освіти на Полтавщині. Постать 
професора Михайла Самбікіна на довгі роки була 
викреслена з пантеону української географічної 
науки, незважаючи на значні результати  його 
наукової діяльності.  

Михайло Митрофанович Самбікін народився 9 
травня 1878 р. у с. Бикові Хутори Комишинського 
повіту Саратовської губернії (нині Биківський район 
Волгоградської області Російської Федерації) в родині 
інженера-електрика. Слідуючи родинним традиціям, 
після закінчення Воронезького реального училища 
готувався вступати до Санкт-Петербурзького 
електромеханічного інституту. Але, врешті решт, 
Михайло Самбікін вступив до Київського 
політехнічного інституту, який закінчив у 1904 р.[1]. 
Закінчив також Вищі курси при вченому комітеті 

Міністерства землеробства при Санкт-Петербурзькому університеті.  
Будучи студентом, М.Самбікін у 1902 р. організовував при Полтавському 

Губернському статистичному бюро Дощомірну станцію. Після закінчення на-
вчання М. Самбікін працював старшим науковим співробітником на кафедрі 
метеорології Київського політехнічного інституту, а згодом переїздить до Пол-
тави, де починає працювати у Полтавському губернському земстві. Тут він за-
відує відділом сільськогосподарської метеорології та організовує Дослідну ме-
теорологічну мережу Полтавської губернії. У 1909 – 1910 рр. за сумісництвом 
працював у Головній фізичній обсерваторії АН Росії у Санкт-Петербурзі спіль-
но з професорами А.Камінським та П.Броуновим.   

Починаючи з 1913 р. М.Самбікін завідує протягом двадцяти років новоство-
реним Відділом метеорології Полтавської сільськогосподарської дослідної ста-
нції та системою метеорологічних установ Полтавської губернії. Відділ було 
створено з метою вивчення впливу погодно-кліматичних умов на сільськогос-
подарські культури, оскільки постійної систематичної роботи у цьому напрямку 




