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Ювілеї

В.А.  Вергунов —  співавтор 
проектів  концепцій  розвит
ку  ННСГБ  НААН  та  сіль
ськогосподарських  бібліотек 
України,  а  також  розвитку 
інформаційнобібліотечної 
справи в  країні. Віктор Ана
толійович є віцепрезидентом 
Асоціації  бібліотек  України, 
членом Міжнародної  техно
логічноменеджерської  ака
демії в  м. Нові Сад (Сербія, 
2013 р.), ініціатором і членом 
Міжвідомчої  координаційної 
ради з питань бібліотек і біб
ліотечної справи (2014).
За  значний  особистий 

внесок  у  сільськогосподар
ську науку та підготовку спе
ціалістів  вищої  кваліфікації 
В.А. Вергунов нагороджений 
почесними  грамотами Кабі
нету Міністрів України (2002, 
2014)  та  Верховної  Ради 
України  (2002,  2005),  сріб
ною  медаллю  ВДНГ  УРСР 
(1990), медаллю Верховної 
Ради України «Десять  років 
незалежності» (2003), Почес
ною відзнакою УААН  (2007), 
преміями НАН України  для 
молодих  учених  (1995), 
УААН — «За видатні  досяг
нення в аграрній науці» (2001),  
ім.  М.С.  Грушевського  НАН  
України (2009), ім. В.Я. Юр’є
ва НАН України  (2014);  ор
денами  «За  заслуги»  III  ст. 
(2009),  «За  заслуги»  II  ст. 
(2015).
Колектив Національної на

укової сільськогосподарської 
бібліотеки НААН щиро вітає 
Віктора Анатолійовича з юві
леєм,  зичить  розквіту  сил, 
широкого й світлого просто
ру для творчої та професій
ної  діяльності,  життєствер
джувального оптимізму. 

Колектив  
Національної наукової 
сільськогосподарської 

бібліотеки НААН

Відомому вченому в галузі 
сільськогосподарської меліо
рації та історії природознав
ства, доктору сільськогоспо
дарських  наук,  професору, 
членукореспонденту НААН, 
заслуженому  працівнико
ві  сільського  господарства 
України, заслуженому діячеві 
науки і техніки АР Крим, чле
ну Національної спілки жур
налістів України, іноземному 
члену  Російської  академії 
сільськогосподарських наук, 
директору Національної  на
укової сільськогосподарської 
бібліотеки НААН Вергунову 
Віктору Анатолійовичу випов
нилося 55 років.
Народився  В.А.  Вергунов  

3 червня 1960 р. в с. Дернівка 
Баришівського  району  Київ
ської області. Вищу освіту  за 
спеціальністю вченийагроном 
здобув у Ворошиловградсько
му  сільськогосподарському 
інституті  (нині —  Луганський 
національний  аграрний  уні
верситет), а в 2008 р. закінчив 
історичний  факультет  ДВНЗ 
«ПереяславХмельницький 
державний педагогічний універ
ситет  імені Григорія Сковоро
ди». Після закінчення у 1988 р.  
аспірантури  при  ННЦ  «Ін
ститут  землеробства НААН» 
працював молодшим, а потім 
науковим співробітником ла
бораторії  захисту  ґрунтів від 
ерозії. З 1993 р. В.А. Вергунов 
очолив  сектор  міжнародних 
зв’язків та підготовки наукових 
кадрів,  а  з  1998 р.  був  заві
дувачем відділу  інформацій
ноконсультаційного  забезпе
чення АПВ Київської області.
З  листопада  2000  р.  Вік

тор Анатолійович — дирек
тор Центральної  (з  жовтня 
2003  р.  —  Державної,  а  з 
грудня 2012 р. — Національ
ної)  наукової  сільськогоспо
дарської бібліотеки НААН, а 

також організатор створення 
(у квітні 2001 р.) та керівник 
Інституту історії аграрної на
уки, освіти та техніки. 
У  1992  р.  В.А.  Вергунов 

захистив  кандидатську,  а  в 
2010 р.— докторську дисер
тації.
Віктор  Анатолійович  за

снував новий напрям і власну 
школу  у  вітчизняному  при
родознавстві — вивчення  іс
торії аграрної науки, освіти й 
техніки. 
Під  науковим  керівни

цтвом ученого  захищено 53 
дисертації — на здобуття на
укового  ступеня доктора  (1) 
і  кандидата  історичних  (37), 
сільськогосподарських  (14) 
та біологічних (1) наук. 
Авторський  доробок  на

уковця становить понад 1000 
публікацій, зокрема моногра
фій,  підручників,  посібників, 
збірників документів,  біобіб
ліографічних покажчиків. 
Основними  напрямами 

наукової  бібліотечної  діяль
ності  вченого  є  розбудова 
мережі  сільськогосподар
ських  бібліотек  України, 
створення сучасної системи 
інформаційнобібліографіч
ного  забезпечення  аграр
ної  науки  та  виробництва. 

В.А. ВергуноВу — 55


