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ПАМ’ЯТІ АНАТОЛІЯ
ОЛЕКСАНДРОВИЧА БАБІЧА
06.08.1936 р. – 09.09.2015 р.
В історії української аграрної науки одне з
почесних
місць
належить
доктору
сільськогосподарських наук, професору Анатолію
Олександровичу Бабічу – відомому вченому, ім‟я та
наукові роботи якого добре відомі як у нас в країні,
так і за її межами. Він має високе звання академіка
Національної академії аграрних наук України,
іноземного члена Російської сільськогосподарської
академії і академії аграрної освіти, лауреата
державної премії Ради Міністрів СРСР, премії
Української академії аграрних наук «За видатні
досягнення в аграрній науці». Це була людина з
поглядом у майбутнє.
Пращури А. О. Бабіча належали до давнього
українського козацького роду, потомственні
хлібороби.
Свої
університети
Анатолій
Олександрович розпочав у Павлівській початковій школі, продовжив у Павлівській
середній школі на Дніпропетровщині, яку закінчив у 1954 р. Як лідер наукової школи, він
формувався ще зі студентських років у Дніпропетровському державному аграрному
університеті, де навчався в 1954-1959 рр. на агрономічному факультеті. Після закінчення
університету Анатолій Олександрович працює на посаді дільничного, потім – головного
агронома у колгоспі ім. Свердлова (нині приватне сільськогосподарське підприємство
«Павлівське»), але не полишає думки про науку. І в 1961 р. він вступає до аспірантури при
Всесоюзному науково-дослідному інституті кукурудзи (м. Дніпропетровськ), яку з успіхом
закінчив, захистивши у 1965 р. кандидатську дисертацію.
У наступному періоді наукової роботи у ВНДІ кукурудзи (1965-1980 рр.) А. О. Бабіч
розгортає дослідження по добору сортів однорічних та багаторічних кормових культур,
розробляє для них сортову технологію, збагачує теорію змішаних посівів, розробляє заходи
по збільшенню виробництва кормів і кормового білка. Відновив та підняв на вищий рівень
напрями наукових досліджень, які розпочали професори В. В. Таланов та А. П. Гриценко.
У ті роки Анатолій Олександрович займався фізіологією, біохімією, селекцією,
рослинництвом, землеробством, економікою і сформувався як багатопрофільний учений.
На основі власних досліджень підготував та захистив докторську дисертацію на тему
«Особливості технології вирощування сої в умовах центрального степу України».
Новою епохою у біографії вченого було призначення його у 1980 р.. директором
Українського науково-дослідного Інституту кормів НААН, де найбільше розкрився його
талант організатора, вченого-педагога. Становлення Інституту кормів НААН найтіснішим
чином пов‟язане з особливістю Анатолія Олександровича Бабича. Він є ініціатором
відкриття нових лабораторій, розбудови матеріально-технічної бази, відкриття аспірантури
і докторантури, виховання вчених нового покоління. Він підтримував вивчення генетичних
ресурсів кормових культур. За його безпосередньою участю надавалася допомога
виробництву. Таким чином формувалася наукова школа А. О. Бабіча як сукупність вченихISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2016. № 18
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дослідників, які працюють за єдиною методикою. Школа поєднала в собі понад 50 докторів
та кандидатів наук. Його наукова концепція ґрунтувалася на органічній єдності високого
професіоналізму, ерудиції, глибоких знаннях проблеми та літературних джерел,
обґрунтованості і оригінальності їх трактування в наукових працях. Анатолій
Олександрович є автором понад 800 друкованих праць, має 65 авторських свідоцтв і
патентів.
Він нагороджений орденами України «За заслуги» ІІІ і ІІ ступенів, орденом
Трудового Червоного прапора, медалями. Американським біографічним інститутом
включений до Міжнародного довідника видатних лідерів ХХ століття, українських
біографічних словників «Хто є хто в Україні» та «Нові імена».
Значення Анатолія Олександровича Бабіча в українській та світовій науці дуже
точно ілюструють слова Першого Президента України Л. М. Кравчука: «Ваші трудові і
творчі здобутки – яскраві свідчення того, як багато може зробити людина, котра за будьяких життєвих обставин керувалася ідеалами любові до своєї землі, працювала на благо
свого народу».
Найважливіші опубліковані наукові праці А. О. Бабіча
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