Некрологи
СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ
(23.01.1941–25.07.2017)
25 липня 2017 р. на 77-му році життя помер доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач
кафедри генетики, селекції і насінництва Білоцерківського національного аграрного університету, видатний вчений-генетик і селекціонер, педагог, активний
член Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, людина щедрої душі і доброго
серця Станіслав Петрович Васильківський.
Народився С. П. Васильківський 23 січня 1941 р.
у селі Кирилівка Андрушівського району Житомирської
області. Після закінчення навчання в середній школі
працював у місцевому колгоспі обліковцем, бригадиром рільничої бригади. У 1968 р. закінчив агрономічний факультет Білоцерківського сільськогосподарського інституту. Після закінчення навчання працював
старшим науковим співробітником відділу селекції
цукрових буряків Уладово-Люлинецької дослідноселекційної станції Всесоюзного інституту цукрових
буряків. У 1970–1973 рр. навчався в аспірантурі Білоцерківського сільськогосподарського інституту (нині — Білоцерківський національний аграрний університет). Після закінчення навчання в аспірантурі працював асистентом кафедри селекції і насінництва
цього інституту. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «селекція і насінництво». У 1978–1981 рр. працював у Республіці Гвінея. У липні 1981 р. повернувся на роботу у Білоцерківський сільськогосподарський інститут. З вересня 1992 р. і до останніх
днів життя Станіслав Петрович працював на кафедрі генетики, селекції і насінництва
цього аграрного університету. У 1987 р. за роботи в галузі хімічного мутагенезу
С. П. Васильківського нагороджено Біологічним відділенням АН СРСР «Пам’ятною медаллю М. І. Вавилова».
У 1999 р. Станіслав Петрович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю «селекція і насінництво». З
2003 р. він очолював кафедру генетики, селекції і насінництва. У 2005–2007 рр. працював деканом агрономічного факультету.
Доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва С. П. Васильківський залишив велику наукову спадщину — понад
160 наукових та науково-методичних праць, три підручники й п’ять навчальних посібників, два патенти та два свідоцтва про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні.
Він співавтор сортів ячменю Ковчег і Сонцедар.
Професор С. П. Васильківський був активним членом Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, членом спеціалізованих учених рад із захисту
докторських дисертацій у Селекційно-генетичному інституті та в Інституті цукрових буряків НААН, а також членом вченої ради Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла.
За значний особистий внесок у розвиток вищої освіти, створення підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів Станіслав Петрович нагороджений
знаком «Петро Могила».
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Станіслав Петрович Васильківський (23.01.1941–25.07.2017)

Сумлінна педагогічна праця та самовіддане служіння науці здобули професору С. П. Васильківському високий авторитет і повагу колег
та студентів.
Станіслав Петрович був непересічною людиною, мудрим керівником і наставником, людиною, якій повною мірою були притаманні такі
чесноти, як глибока ерудиція, порядність, патріотизм, виняткова працьовитість, скромність,
високий лет наукової думки, доброзичливість і
благородність душі. Його дуже шанували і любили всі, з ким він поряд працював і жив, творив
українську науку, готував кадри вищої кваліфікації. Поважний і вимогливий, але завжди усміхнений і привітний, життєрадісний та оптимістичний Станіслав Петрович намагався жити щасливо сам і примножував щастя навколо себе.
Він був ученим за покликанням та філософом
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по життю — таким і залишиться назавжди в
пам’яті та серцях тих, хто з ним працював, слухав його лекції, хто його знав.
Низько схиляємо голови перед непересічною Людиною, великим Патріотом, видатним
Ученим, Учителем і Колегою. Вічна пам’ять
Вам, незабутній Станіславе Петровичу!
Президія Українського товариства
генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова
Колектив Білоцерківського
національного аграрного університету
Члени первинного осередку Українського
товариства генетиків і селекціонерів
ім. М. І. Вавилова у Білоцерківському
національному аграрному університеті

ISSN 2415-3680 (Online), ISSN 1810-7834 (Print). Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2017, том 15, № 2

