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Паm’яті

орденами Трудового Чер-
воного Прапора (1986), «За 
заслуги» III ст. (1992) та «За 
заслуги» II ст. (1997), «Золо-
та зірка» (Кембридж, Англія, 
2000), «За заслуги» (Велика 
Британія, 2001), медалями «За 
трудову доблесть» (1973), «За 
доблесну працю» (1970), «Ве-
теран праці» (1983), Міжнарод-
ною нагородою Американської 
соєвої асоціації (1992), Почес-
ною грамотою Кабінету Міні-
стрів України (2006), «Знаком 
пошани» Мінагрополітики та 
продовольства України (2011), 
Почесною грамотою Верховної 
Ради України «За особливі за-
слуги перед українським на-
родом» (2010), почесними 
грамотами МСГ СРСР, НААН 
і Російської сільськогосподар-
ської академії, дипломами 
ВДНГ СРСР і України, відзна-
ками місцевої влади, медаля-
ми СРСР, України та Великої 
Британії. За наукові праці Ана-
толій Олександрович отримав 
лист-подяку і благословення 
від Папи Римського Іоанна 
Павла II (2001). Його ім’я за-
несено до Міжнародного біо-
графічного довідника видатних 
лідерів XX ст. «Зала слави» 
(США), довідника «Тисяча 
впливових світових лідерів» 
(США), енциклопедичних до-
відників України, США, Росії, 
Великої Британії. А.О. Бабич 
двічі визнаний «Людиною 
року» в США, йому було при-
своєно звання «Винахідник 
СРСР», «Почесний сортови-
пробувач» (2011).

Життєвий шлях Анатолія 
Олександровича Бабича —
зразок людської гідності, до-
бропорядності, наполегливос-
ті і цілеспрямованості. 

Національна академія 
аграрних наук України

9 вересня 2015 р. на 80-му 
році життя перестало битися 
серце видатного вченого у га-
лузі селекції, рослинництва 
і кормовиробництва, доктора 
сільськогосподарських наук, 
професора, академіка НААН 
та РАСГН, Лауреата Держав-
ної премії СРСР (1989), премії 
УААН «За видатні досягнення 
в аграрній науці» (1997), Дер-
жавної премії України в галузі 
науки і техніки (2012) Анатолія 
Олександровича Бабича.

Народився Анатолій Олек-
сандрович 6 серпня 1936 р. 
в с. Павлівка Васильківського 
району на Дніпропетровщині. 
У 1959 р. закінчив Дніпропе-
тровський державний аграр-
ний університет. Працював 
дільничним і головним агроно-
мом господарства с. Павлівки 
(1959–1961). У 1961–1964 рр.  
навчався в аспірантурі ВНДІ 
кукурудзи, працював молод-
шим, а згодом —старшим 
науковим співробітником, заві-
дувачем лабораторії кормових 
культур. У 1965 р. захистив 
кандидатську, а в 1979 р. —
докторську дисертації. Пер-
ший доктор сільськогоспо-
дарських наук з культури сої 
в Україні. У 1980–2001 pp. 
А.О. Бабич —директор Інсти-
туту кормів УААН (нині —Ін-
ститут кормів та сільсько-
го господарства Поділля). 
З 2001 р. він —радник дирек-
ції, завідувач відділу селекції 
і технології вирощування сої 
і зернобобових культур. Оби-
рався членом президії НААН 
і заступником академіка-се-
кретаря Відділення рослин-
ництва. Анатолій Олексан-
дрович —почесний професор 
Дніпропетровського, Поділь-
ського аграрних університетів 
та Полтавської аграрної ака-
демії, голова експертної ради 

з кормових культур Державної 
служби із сортовипробування 
сільськогосподарських культур 
України, координатор дослі-
джень з культури сої в Україні. 
Був керівником державної про-
грами з кормовиробництва.

А.О. Бабич —відомий се-
лекціонер країни, під його 
керівництвом і за його учас-
тю створено Відділ селекції 
і технології вирощування сої 
і зернобобових культур в Ін-
ституті кормів, сформовано 
цінний вихідний селекційний 
матеріал, виведено високо-
врожайні сорти зернобобових, 
кормових та інших культур. 
Він автор і співавтор понад 
100 сор тів і гібридів сільсько-
господарських культур, зане-
сених до Державного реєстру 
сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні, 
а також 140 патентів та ав-
торських свідоцтв. Опублі-
кував 1095 наукових праць, 
з них —35 монографій і книг, 
111 —за кордоном. 

Анатолій Олександрович 
підготував 16 докторів наук 
(серед них 10 академіків і чле-
нів-кореспондентів) та 40 кан-
дидатів наук.

А.О. Бабич нагороджений 
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