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90-річчя 
академіка НАН України В.П. ВАСИЛЬЄВА  

31 грудня виповнилося дев'яносто років відомому вченому-зоологу, Заслуженому діячеві 
науки і техніки України, лауреату Державної премії України академіку НАН України 
Вадиму Петровичу Васильєву.  

Народився В.П. Васильєв в Одесі в сім'ї вчителя. Ще хлопчиною цікавився ентомологією і 
до 17 років зібрав велику колекцію комах. Після закінчення школи працював 
практикантом в ентомологічному відділі Льговської селекційної станції, техніком на 
Херсонській дослідній станції бавовництва.  

В 1931 р. В.П. Васильєв став студентом щойно відкритого факультету захисту рослин 
Харківського сільськогосподарського інституту. Після закінчення теоретичного курсу 
працював в Українському НДІ виноградарства. З 1935 по 1941 рік він — старший 
науковий співробітник Українського НДІ садівництва. В 1940 р. успішно захищає 
дисертацію у Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка і отримує вчений ступінь 
кандидата біологічних наук.  

Всю Велику Вітчизняну війну В.П. Васильєв пройшов із зброєю в руках. За мужність і 
героїзм удостоєний бойових нагород.  

У 1946 р. він повертається до інституту, де працює завідувачем відділу захисту рослин. У 
1952 р. захищає докторську дисертацію.  

З 1959 по 1979 рік Вадим Петрович — директор Українського НДІ ентомології і 
фітопатології АН УРСР (згодом це Український НДІ захисту рослин, нині — Інститут 
захисту рослин УААН). У 1958 р. вчений отримує звання професора ентомології.  

Завідуючи протягом багатьох років лабораторією хімічного методу захисту рослин, Вадим 
Петрович розробляв заходи боротьби проти бурякового довгоносика, яблуневої 
плодожерки, інших шкідників. Він обґрунтував перспективи та місце хімічного методу 
боротьби в агротехніці вирощування сільськогосподарських культур і садів. У його 
працях аналізувалась економічна доцільність застосування інсектицидів, 
обґрунтовувались показники екологічної безпеки хімічного захисту рослин та розроблявся 
прогноз можливого ступеня забруднення сільськогосподарських угідь токсичними 
речовинами.  

Понад шістдесят років свого життя В.П. Васильєв віддав розвиткові вітчизняної науки у 
галузі захисту рослин. Його думки, результати наукових досліджень викладені в 200 
наукових працях, серед яких 7 монографій. Під науковим керівництвом ученого та за його 
безпосередньою участю підготовлено тритомну монографію «Вредители 
сельскохозяйственных культур и лесных насаждений», що вийшла першим виданням у 
1973—1975 рр. і другим — у 1987—1989 рр. Ця праця, в якій він написав ряд розділів, 
відзначена Державною премією України. У вітчизняній та зарубіжній пресі її визнано 
повним довідником у світовій літературі із захисту рослин. В.П. Васильєв неодноразово 
представляв Радянський Союз і Україну на різних міжнародних конференціях, 



симпозіумах з проблем захисту рослин. Він був віце-президентом Всесоюзного 
ентомологічного товариства (1956—1984), представником СРСР у Європейській і 
Середземноморській організаціях із захисту рослин (1959—1979). Нині входить до 
редколегій багатьох журналів.  

Вадим Петрович щедро ділиться своїми знаннями, ідеями, досвідом з колегами, молодими 
вченими. Понад 50 науковців, серед яких 9 докторів наук, шанобливо називають його «мій 
Учитель».  

Держава високо оцінила досягнення вченого. За розробку нових хімічних методів 
боротьби проти шкідників сільськогосподарських культур його нагороджено орденами 
Трудового Червоного Прапора та «Знаком Пошани», медалями.  

Наукова громадськість щиро вітає Вадима Петровича з ювілеєм, зичить йому здоров'я і 
щедрої долі.  

 


