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   Академік лісівничої академії наук України Бровко Федір 
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наукових праць. В. М. Маурер., В. Ю. Юхновський: наук. ред. 
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У виданні наведено основні етапи науково-педагогічної діяльності 
відомого вченого у царині фітомеліорації техногенно-порушених 
ландшафтів доктора сільськогосподарських наук, професора, дійсного 
члена (академіка) Лісівничої академії наук України, професора кафедри 
відтворення лісів та лісових меліорацій Національного університету 
біоресурсів і природокористування України Бровка Федора 
Михайловича. 

Відображено основні здобутки у педагогічній, організаційній, 
науково-дослідницькій роботі вченого, висвітлено їхню роль у розробці 
наукових принципів оптимізації ландшафтів природно-техногенного 
походження.  

Бібліографія професора Бровка Ф. М. налічує понад 200 
навчально-науково-методичних праць, основні з яких – монографії, 
навчальні посібники, наукові статті фахових видань, науково-виробничі 
рекомендації та навчально-методичні розробки − наведено у 
бібліографічному переліку.  
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Життєвий  шлях  ювіляра 
 

Бровко Федір Михайлович народився 27 листопада 1948 року 

в м. Носівка Чернігівської області у родині учителів.  
Середню освіту здобув у Носівській загальноосвітній школі № 2 

(цукрозаводській), де навчався з 1955 по 1966 рр. (останній випуск 11 
річного навчання у бувшому Радянському Союзі). Його першою 
вчителькою у 1-4 класах була Олександра Іванівна Житецька, а 
класним керівником у старших класах вчитель математики Олександр 
Михайлович Пекаліцький. Власне під впливом цих учителів й 
розпочалось становлення ювіляра, як особистості, адже саме вони 
започаткували основи знань й дали надійну путівку у життя: атестат 
зрілості, середній бал - 4,7 (за 5-бальною системою).  

 

 
Склад 4а класу Носівської ЗОШ № 2, 1959 рік. 

Другий ряд, 5 зправа – О. І. Житецька, 
останній ряд, другий праворуч – Ф. М. Бровко 

 
У 1966-1972 роках Федір Михайлович навчався на 

лісогосподарському факультеті Української ордена Трудового 

Червоного прапора сільськогосподарської академії (нині – 

Національний університет біоресурсів і природокористування України).  
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У перерві між заняттями. 
Зліва - ювіляр, праворуч – 
Говоруненко Л. І., 1969 р. 

Біля гуртожитку № 1.  
Ювіляр – праворуч. 1970 р. 

У його становленні, як інженера лісового господарства неабияку 

роль відіграли знані на теренах бувшого Радянського Союзу вчені-

лісівники, які саме у цей період працювали в академії і читали лекції 

студентам, це − професор Сергій Олександрович Золотарьов 

(грунтознавство), Дмитро Данилович Лавриненко (лісівництво), 

Митрофан Васильович Давидов (лісова таксація), Борис Йосипович 

Логгінов (лісові культури), Тимофій Тимофійович Малюгін (технічна 

механіка), Іван Митрофанович Зима (механізація лісогосподарських 

робіт), Валентин Іванович Гусев (лісова ентомологія), а також нині 

добре відомий і поважаємий у Євросоюзі науковець-лісівник, доктор 

сільськогосподарських наук, професор Анатолій Зіновійович Швиденко 

(математична статистика, математичні методи і ЕВМ).  

У квітні 1972 року Федір Михайлович захистив дипломну роботу на 

тему: «Сравнительная характеристика почв сосновых лесов Киевского 

Полесья, на примере Боярской ЛОС» (керівник, проф. С. А. Золота-

рьов) й отримав кваліфікацію «Інженер лісового господарства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення тез заняття з філософії. 
Зліва – Бурдик В. М., праворуч – 

ювіляр, 1969 р. 
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У ботанічному саду 
УСГА. 1970 р. 
Зліва - ювіляр, 
праворуч – 
Качановський В.В. 

Дозвілля під час проходження виробничої практики на  
лісовому розсаднику Мотовилівського лісництва.  

Ювіляр – другий праворуч. 1969 р. 

Навчальна  
практика з 

дисципліни 
«Лісоексплуа- 

тація». 
Дзвінківське 

лісництво. 
1971 р. 
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Допомога місцевому населенню у висаджуванні картоплі.  
Дзвінківське лісництво. Травень 1971 р. 

Написання курсового 
проекту з дисципліни 
«Лісова меліорація».  
Читальний зал першого 
гуртожитку. 1971 р.  
Зліва - Качановський В.В., 
праворуч – ювіляр 

Після успішного  
захисту випускної 

дипломної роботи. 
Квітень 1972 р. 
Зліва – ювіляр,  

по-середині – 
 Кучеренко В.Ф. 

Праворуч –  
Кучеренко О.Ф. 
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Федір Михайлович Бровко. 
Після завершення навчання на 
лісогосподарському факультеті 
Української 
сільськогосподарської академії. 
1972 рік, м. Київ 

Після завершення навчання у 1972 році працював на посадах 
майстра лісових культур та помічника лісничого у Семенівському 
держлісгоспі, що у Чернігівській обл., інженером Київського філіалу 
проектно-вишукувального інституту «Союздіпролісгосп». У 1974 році 
перебував на посаді старшого інженера госпдоговірної теми № 16/46 
«Рекультивация отвалов промышленных горных выработок СевГОК 
путем защитно-декоративного облесения» (керівник теми – д. с.-г. н., 
проф. Логгінов Б. Й.). Саме цей період життєвого шляху й визначив його 
подальшу долю. Адже, уся наступна трудова діяльність Федора 
Михайловича пов’язана з Українською сільськогосподарською 
академією (навчання − 1966-1972 роки, робота – 1974-2018 роки, усього 
50 років, із-них 43 на викладацький роботі). Тут, він одружився, 
виростив та виховав двох дітей (Діму та Олю). З 1975 року його наукова 
й педагогічна діяльність пов’язані з кафедрою лісових культур 
Української сільськогосподарської академії, де він працює – асистентом 
(1975), доцентом (1991). За сумісництвом виконує обов’язки заступника 
декана з навчальної роботи на лісогосподарському факультеті 
Національного аграрного університету (2000-2003). З 2007 по 2018 рік 
працює на посаді професора кафедри лісовідновлення та 
лісорозведення (нині «відтворення лісів та лісових меліорацій») у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України.  
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Експедиційне обстеження лісових 
культур у Комсомольському 

лісництві Дніпропетровського 
лісгоспу. 

Зліва – д.с.-г.н. Лохматов М. А..  
Третій справа – Бровко Ф. М. 

Серпень 1974 р. 

Заготівля жолудів дуба 
звичайного для дослідних посівів.  
Весело-Боковенська селекційно-

дендрологічна станція. 
Вересень 1975 р.  

 

Дослідження 
едафічних умов на 
відвальних 
ландшафтах. 
Східний відвал 
Ганнівського кар’єру 
Північного ГЗК. 
м. Кривий Ріг. 
Вересень 1975 р. 
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Учасники наукової 
конференції молодих 

вчених. Литовська СГА,  
29.Х.1976 р. 

З ліва на право – 
Бабіч О. Г.,  
Бровко Ф. М.,  
Лукіша В. В.,  
м. Вільнюс  

 

Асистент кафедри лісових 
культур УСГА Бровко Ф.М., 
1977 р. 
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Федір Михайлович 
Бровко з дружиною 
Ольгою Іванівною. 
Серпень 1978 р. 
м. Київ 

Федір Михайлович 
та Ольга Іванівна  

(у центрі) 
 з Вірою та Борисом 

Годунами. 
Площа Слави,  

м. Київ.  
10 серпня 1978 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

З
у
с
тр

іч
  
ін

ж
е

н
е

р
ів

 л
іс

о
в
о

го
 г

о
с
п
о

д
а

р
с
тв

а
. 
В

и
п
у
с
к 

1
9
7

2
 р

о
ку

. 
У

С
Г
А

, 
Г
о

л
о

с
іє

в
о

, 
тр

а
в
е

н
ь
 1

9
8

7
 р

о
ку

. 

Б
р

о
в
ко

 Ф
. 
М

. 
–
 у

 1
 р

я
д

у
 1

 з
л

ів
а
. 



15 
 

Сім’я Бровка Федора Михайловича.  
Дружина Ольга, донька Оля та син Діма. 

м. Київ, 1987 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.03.01 «Лісові 

культури, селекція, насінництво і озеленення міст» на тему «Способы 

создания лесных культур на отвалах железорудных карьеров 

Кривбасса» (науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, 

професор Логгинов Б. Й.) захистив у 1983 році в Українській 

сільськогосподарській академії, а докторську дисертацію за 

спеціальністю 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» на тему 

«Фітоценотичні основи лісорозведення на відвальних ландшафтах 

Придніпровської височини України» (науковий консультант – доктор 
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Неформальна зустріч випускників лісогосподарського факультету 
1972 року. Травень 1997 р., дендросад УСГА. 

Зліва на право – Курило В. С., Рековець М. М.,  
Бровко Ф. М., Скрибченко О. О. 

біологічних наук, професор, член-кореспондент УААН Цилюрик А. В.) 

захистив у 2006 році в Національному аграрному університеті. 

Викладацькою роботою професор Ф. М. Бровко займається 

упродовж останніх 43 років своєї трудової діяльності. За напрямом 

підготовки – лісове і садово-паркове господарство читає лекції та 

проводить практичні заняття з дисциплін: для освітнього ступеня 

«бакалавр» − «Лісові культури» (розділ «Лісонасінна справа») та 

«Основи лісорозведення»; для освітнього ступеня «магістр» − 

«Реабілітація техногенно-порушених земель лісокультурними 

методами». Упродовж кількох десятиліть здійснює керівництво 

випускними дипломними, бакалаврськими та магістерськими роботами. 

Під його науковим керівництвом захищено 109 дипломних робіт, 145 

бакалаврських та 82 магістерських робіт. 

Професор Ф. М. Бровко опублікував близько 200 наукових і 

навчально-методичних праць, у тому числі у співавторстві навчальний 

посібник з Грифом МОН України та понад 40 навчально-методичних 

праць, які використовують у навчальному процесі, 4 монографії,  

4 типові програми, ДСТУ 5036:2008, патент на корисну модель № 62077 

та авторське свідоцтво № 63041.  
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Заступник декана з 
навчальної роботи 
лісогосподарського 

факультету 
Національного 

аграрного 
університету, 

доцент 
Бровко Ф. М.,  

м. Київ, 2002 р. 

Під час проходження навчальної практики з «Лісових розсадників»  
студентами 3 курсу 3 групи лісогосподарського факультету. 

Хотівське лісництво Боярської ЛДС, 22 березня 2007 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



19 
 

Випускники лісогосподарського факультету УСГА 1972 року.  
Зправа наліво – Куделя В. А., Бондар Н. Г., Бровко Ф. М. 

Кафе «Орхідея», м. Київ, травень 2007 р. 
езня 2007 р. 

Випускники лісогосподарського факультету УСГА 1972 року.  
Зправа наліво – Говоруненко Л. І., Бровко Ф. М., Куделя В. А.. 

Ауд. 94, навчальний корпус 1 м. Київ, травень 2007 р.  
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Практичне заняття із студентами магістерської програми  
«Поновлення та розведення лісу».  

Боярське лісництво ВП «Боярська ЛДС», 2010 р.  

У гостях у тещі з нагоди її 80-річчя від дня народження.  
Шоста зліва – Григора Марія Юріївна, другий справа – Бровко Ф. М..  

м. Київ. 2008 р.  
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Студенти магістерської програми з «Поновлення та розведення лісу»  
біля пам’ятника комсомольцям 20х років.   

Боярське лісництво ВП «Боярська ЛДС», 2010 р. 
Перший зліва − проф. Бровко Ф. М.  

Напередодні Новорічних свят. м. Київ, Голосієво, грудень 2011 року. 
З ліва на право – Романцева Л. С., Бобошко І. І.,  

Бровко Ф. М., Фучило Я. Д.  
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Федір Михайлович 
Бровко з дружиною 
Ольгою Іванівною. 
Серпень 2012 р. 
м. Ялта,  
палац «Воронцова» 

 

 

 

 

 

  



26 
 

Зустріч 3 сімей Бровків. 
Федора Михайловича, Григорія Михайловича та Раїси Михайлівни. 

м. Ічня, Чернігівської обл. Серпень 2012 р. 

Серед випускників магістерської програми з «Поновлення та 
розведення лісу». Зліва направо – Солуян О. А., Лєванова Д. А.,  

Бровко Ф. М., Лишень С. С., Гуславський В. О., 2014 р.  
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Професор Бровко Ф.М. 
на виставці присвяченій 

14-річниці Чернігівського 
земляцтва.  

м. Київ, виставковий 
центр, що на 

«Лівобережній», 
січень 2016 р. 

 

Під його науковим керів-

ництвом захищено 2 канди-

датські дисертації за спеці-

альністю 06.03.01 «лісові 

культури та фітомеліора-

ція» (сільськогосподарські 

науки). Іванюком І. В. на те-

му «Біолого-екологічні осо-

бливості створення ланд-

шафтних культур в лісопар-

кових господарствах зеле-

ної зони м. Києва» (2009) та 

Шлапаком В. В. на тему 

«Лісівничо-екологічні особ-

ливості відтворення сосни 

звичайної на Притясминських пісках» (2013). Він активно працює у 2 

спеціалізованих вчених радах Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, де забезпечує атестацію кандидатських 

та докторських дисертацій за спеціальностями 06.03.01 «лісові культури 

та фітомеліорація» (Д 26.004.09) й 06.01.01 «загальне землеробство» 

(Д 26.004.21). 

Професор Ф. М. Бровко постійно удосконалює свій науково-

методичний рівень, бере активну участь у роботі наукових конференцій, 

присвячених фітомеліорації та фітореновації ландшафтів, які зазнали 

техногенного впливу. Він дійсний член Лісівничої академії з 13 травня 

2011 року. Його нагороджено срібною медаллю ВДНГ СРСР 

(1988, № 23297), відзнакою державного комітету лісового господарства 

– нагрудним знаком «відмінник лісового господарства України» (2008). 

Йому присвоєно звання заслуженого науково-педагогічного працівника 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

(2017). 
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Професор Ф.М. Бровко  
у складі кафедри 

 

Витоки кафедри сягають 1919 року, коли на лісовому відділенні 
Ново-Олександрійського інституту сільського господарства і лісівництва 
(у Харківський період історії лісогосподарського факультету) було 
засновано кафедру лісових культур. Першим завідувачем кафедри 
було призначено професора Андрія Петровича Тольського (1919-1921). 
Пізніше на посаді завідувача кафедри працювали: професор Ілля 
Олексійович Яхонтов (1921-1930), доцент Роман Тимофійович 
Кравченко (1930-1935), професор Вальтер Едуардович Шмідт (1935-
1941), доцент Микола Михайлович Ягніченко (1944-1953), професор 
Борис Йосипович Логгінов (1953-1974), професор Прокіп Григорович 
Кальной (1974-1983) та професор Анатолій Васильович Цилюрик (1984-
2002). У 1984 році штат кафедри було доповнено фахівцями з лісової 
фітопатології, a її назву змінено на «лісових культур та лісової 
фітопатології». 2002 року кафедрі повернуто її історичну назву – 
«кафедра лісових культур», a на посаду завідувача обрано професора 
Віктора Мельхіоровича Маурера. Під час реорганізації структури ННІ 
ЛіСПГ (2008) назву кафедри було змінено й вона іменувалась - 
«кафедра лісовідновлення та лісорозведення». У 2012-2013 роках на 
період ліцензуванням спеціальностей з напряму підготовки «Лісове та 
садово-паркове господарство», відповідно до чинних умов, завідувачем 
кафедри було призначено професора Бровка Федора Михайловича, а з 
2013 року й до нині кафедру очолює професор Маурер Віктор 
Мельхіорович. Під час останньої реорганізації структури навчально-

наукового інституту лісового і садово-паркового 
господарства (2017 р.) кафедру лісовідновлення та 
лісорозведення було об’єднано з кафедрою лісової 
меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів й 
донині вона має назву «кафедра відтворення лісів та 
лісових меліорацій». 

Завідувачами та співробітниками кафедри вписано 
яскраві сторінки в становлення та розвиток 
вітчизняної лісокультурної справи. Перу проф. 
А. П. Тольського належить чотиритомне видання 
«Частное лесоводство» загальним обсягом близько 

тисячі сторінок, яке упродовж кількох десятиліть слугувало настільною 

Професор 

Тольський А. П. 
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книгою для лісівників-практиків. Доречно нагадати вислів Андрія 
Петровича – «Лесокультурное дело далеко не является частным делом 
лесного хозяйства, а тесно связано с хозяйством страны и 
благосостоянием населения и таким образом приобретает 
общегосударственное значение», який був, є і буде актуальним 
упродовж усього часу існування людської спільноти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Результативно продовжив розпочату своїм 

попередником справу проф. І. О. Яхонтов, який вільно 
володів п’ятьма іноземними мовами і якому без захисту 
дисертації було присуджено науковий ступінь доктора 
с.-г. наук. Упродовж 1943-1944 років Ілля Олексійович 
працював на посаді директора Українського науково-
дослідного інституту лісового господарства та 
агролісомеліорації.  

Перший завідувач кафедри її Київського періоду, 

Склад кафедри 1977 року (зліва направо): 
Перший ряд: асистент Ф. М. Бровко, доцент Г. С. Корецький,  

зав. кафедри, професор П. Г. Кальной, професор Б. Й. Логгінов,  
доцент Г. В. Дубінін, професор М. І. Гордієнко. 

Другий ряд: стажист-дослідник В. М. Маурер, лаборант 
О. П. Гладка, ст. лаборант Г. М. Кривенко, зав. лабораторією 

В. М. Манелюк 

Професор 

Яхонтов І. О. 
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Доцент 

Кравченко Р. Т. 

вихованець Харківського сільськогосподарського 
інституту, доцент Р. Т. Кравченко серед іншого 
запам’ятався тим, що був одним із небагатьох 
викладачів, який читав лекції українською мовою. У 
1936 році Романа Тимофійовича було репресовано за 
звинуваченням y контрреволюційній діяльності. У 
повоєнні роки він повернувся до роботи за фахом. 
Працював лісничим в одному із приміських лісництв, 
брав участь y розробці Генплану розвитку лісового 
господарства України на 1956-1970 роки. 

Плідно співпрацював із проф. Є. В. Алексеєвим та з 
акад. П. С. Погребняком не лише з питань лісової типології, а й y 

контексті її застосування y лісокультурній справі 
завідувач кафедри довоєнних років проф. В. Е. Шмідт. 
Крім того, він брав активну участь y поповненні 
видового складу деревних рослин дендросаду 
інституту. Перу Вальтера Едуардовича належать 
добре відомі лісівникам різних поколінь монографії: 
«Лесные культуры в главнейших типах леса» (1948) і 
«Агротехника выращивания лесных культур» (1958), в 
яких він узагальнив наявний на той час досвід із 
штучного відтворення лісів. 

Значних зусиль для відновлення кафедри у 
повоєнні роки доклав доцент М. М. Ягніченко, який 
тривалий час працював лісничим y Чугуєво-
Бабчанському лісгоспі. Коло його наукових інтересів 
було зосереджено на природі амурського коркового 
дерева в Україні. За підсумками завершених наукових 
досліджень Миколою Михайловичем опубліковано 
відомі широкому загалу лісівників роботи – «Амурское 
пробковое дерево и разведение его на Украине» (1938) 
та «Разведение амурського бархатного дерева в 
Украинской ССР» (1953). 

Непересічним є внесок y становлення і розбудову 
лісокультурної справи України одного з 
найталановитіших учнів акад. Г. М. Висоцького, 
відомого ученого в галузі агролісомеліорації та лісових 
культур, фундатора лісової й агролісомеліо-ративної 
науки в Україні, дійсного члена Української академії 
сільськогосподарських наук, професора 
Б. Й. Логгінова. У важкі повоєнні роки (1944-1948) він 
очолював вітчизняну галузеву науку, працюючи 
директором Українського  науково-дослідного 
інституту лісового господарства і агролісомеліорації. 

Професор 
Шмідт В. Е. 

Професор 

Логгінов Б. Й. 

Доцент 

Ягніченко М. М. 
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Під керівництвом Бориса Йосиповича обґрунтовано доцільність 
створення змішаних насаджень різного цільового призначення, 
опрацьовано нові, дієві підходи поліпшення екології урбанізованого 
середовища через створення захисно-декоративних насаджень на 
териконах вугільних шахт Донбасу, а також методи реконструкції 
низькопродуктивних деревостанів дуба та лісів зеленої зони м. Києва. 
Він є автором чинного лісокультурного районування та 
основоположником відомої далеко за межами країни наукової школи з 
лісокультурної справи. Його перу належить понад 300 наукових праць, 
серед них такі монографії, як «Агролісомеліорація» (1950) та «Основы 
полезащитного лесоразведения» (1961), а також навчальні посібники – 
«Краткий курс лесных культур» (1966), «Лесное семеноводство» (1977) і 
«Лесные культуры».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад кафедри 1981 року (зліва направо): 
Перший ряд: асистент В. М. Маурер, професор М. І. Гордієнко,  

зав. кафедри, професор П. Г. Кальной,  
лаборант О. П. Гладка, доцент Г. С. Корецький. 

Другий ряд: аспірант С. Г. Зражва, асистент Ф. М. Бровко, 
 зав лабораторією В. М. Манелюк 
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Період упродовж якого кафедрою завідував 
проф. П. Г. Кальной вирізнявся значною активізацією 
наукових досліджень, удосконаленням форм і методів 
навчальної роботи та широким впровадженням y 
навчальний процес технічних засобів. Неабиякого 
фахового резонансу на теренах колишнього 
Радянського Союзу набув ініційований і проведений 
Прокопом Григоровичем y 1982 році Всесоюзний 
науково-практичний семінар завідувачів кафедр 
лісових культур. На цьому зібранні було обговорено 
проблемні питання що стосуються лісокультурного 

підготування фахівців для лісової галузі та окреслено стратегічні 
напрямки їх вирішення, які власне й визначили подальший розвиток 
вітчизняної лісокультурної справи, фахової освіти й галузевої науки. За 
матеріалами завершених наукових досліджень Прокіп Григорович 
опублікував понад 100 науково-методичних праць, y тому числі 3 
навчальних посібники, кілька монографій та патент на машину для 
викопування дерев з грудкою ґрунту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад кафедри 1999 року (зліва направо): 
Перший ряд: доцент А. Ф. Гойчук, професор М. І. Гордієнко,  

зав. кафедри, професор А. В. Цилюрик,  
професор В. М. Маурер, доцент Ф. М. Бровко. 

Другий ряд: аспірант А. О. Грищенко, асистент Л. Л. Решетник,  
зав. лабораторією В. М. Манелюк, лаборант О. П. Гладка,  

лаборант В. В. Розенфельд 

Професор 

Кальной П. Г. 
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Під керівництвом випускника факультету, член-кореспондента 
Української академії аграрних наук, заслуженого працівника народної 
освіти України, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки, 
проф. А. В. Цилюрика на кафедрі були продовжені роботи, пов’язані з 
удосконаленням навчального процесу, його організаційного та 

методичного забезпечення. Співробітники кафедри 
опублікували понад 20 монографій та видали три 
підручники з дисципліни «Лісові культури» (1986, 1995, 
1996). Анатолій Васильович особисто розробив 
систему оздоровлення осикових насаджень в Україні. 
Він опублікував  понад 250 наукових праць, 2 
монографії, 49 методичних розробок з різних питань 
навчального процесу, 7 навчальних посібників, 2 
підручники «Лісова фітопатологія» (1986, 2008), атлас 
«Грибы лесных биоценозов» (1989) та два практикуми 

«Лісова фітопатологія» (1983, 1999). 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нині кафедру очолює професор, дійсний член лісівничої академії 

наук України В. М. Маурер. Під його керівництвом проведено значну 
роботу із зміцнення матеріально-технічної бази кафедри. Власними 

Професор 

Цилюрик А. В. 

Склад кафедри 2010 року (зліва направо): 
Перший ряд: професор Ф. М. Бровко, майстер виробничого навчання 

О. П. Гладка, зав. кафедри, професор В. М. Маурер, доцент А. П. Пінчук. 
Другий ряд: ст. викладач І. В. Іванюк, лаборант Б. В. Бабій, ст. викладач 

Ю. І. Косенко, асистент О. Ю. Кайдик, аспірант І. М. Бобошко,  
ст. викладач О. В. Кичилюк.  

Третій ряд: лаборант М. Л. Карповець, зав лабораторії П. Я. Мойсеєць, 
лаборант В. Л. Луценко, аспірант Д. Б. Левкович, лаборант М. В. Кузь 
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зусиллями обладнано й оснащено навчально-наукову-
виробничу лабораторію лісового насінництва й 
розсадництва з відділенням мікроклонального 
розмноження деревних рослин. На території 
Ботанічного саду  університету створено навчально-
дослідний деревний розсадник, на якому облаштовано 
лабораторно-господарський блок з міні-теплицею та 
класом-альтанкою. Створено колекцію ялин та 
декоративних кущів, а також досвідно-виробничі 
культури у ВП НУБІП України «Боярська ЛДС», 
ДП «Київська ЛНДС», «Городнянське лісове 

господарство» та «Фастівське лісове господарство». 
 

Професор 

Маурер В.М. 

Склад кафедри 2012 року (зліва направо): 
Перший ряд: професор Ф. М. Бровко,  майстер виробничого 

навчання О. П. Гладка, зав кафедри, професор В. М. Маурер, 
завідувач  лабораторією Н. М. Нежданова, професор Я. Д. Фучило. 
Другий ряд: лаборант С. І. Христович, ст. викладач О. Ф. Бровко, 

доцент А. П. Пінчук, асистент І. М. Бобошко-Бардина,  
доцент І. В. Іванюк, доцент О. Ю. Кайдик,   

аспірантка В. П. Юхновська, ст. викладач Ю. І. Косенко. 
Третій ряд: лаборант А. В. Долганов, лаборант Ю. В. Петричук,  

 зав. лабораторією М. М. Івахненко, лаборант В. О. Баранов,  
зав. лабораторією П. Я. Мойсеєць 

 



35 
 

Склад кафедри 2016 року (зліва направо): 
Перший ряд: доцент С. М. Дударець, професор В. Ю. Юхновський, 

лаборант Н. М. Дегтярьова, професор О. І. Пилипенко,  
зав кафедри, професор В. М. Маурер, майстер виробничого 

навчання О. П. Гладка, доцент І. М. Бобошко-Бардина. 
Другий ряд: доцент О. В. Соваков, асистент Г. О. Лобченко,  

доцент В. М. Малюга, зав. лабораторією Л. С. Кашпор,  
аспірантка П. В. Пирогова,  доцент І. В. Іванюк, доцент А. П. Пінчук,  

ст. викладач В. Ю. Кайдик, аспірантка І. Б. Ковалишин,  
аспірантка І. В. Шилін, ст. викладач Ю. І. Косенко,  

ст. лаборант Я. Л. Мала, доцент О. Ю. Кайдик 
зав. лабораторією П. Я. Мойсеєць 

 

Опановувати фахові знання студентам допомагають розроблені 
викладачами кафедри робочі програми, навчально-методичні 
комплекси, методичні вказівки, видані підручники посібники та 
електронні навчальні курси з окремих  дисциплін. До послуг  студентів 
клас магістерської підготовки з фаховою бібліотекою кафедри з 
особистих зібрань класиків-лісівників, яка включає понад тисячу 
літературних джерел, серед яких нормативно-інструктивна 
документація, міждержавні та національні стандарти, законодавчі та  
правові акти, державні програми лісокультурного спрямування, 
монографії, фахові журнали та наукові збірники. Майбутні фахівці 
мають змогу поглибити свої знання з лісокультурної справи у 
студентському науковому гуртку кафедри. 
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В умовах реформування вітчизняної школи та інтегрування її до 
світового освітянського простору, співробітники кафедри спрямовують 
свої зусилля на розбудову новітніх магістерських програм і 
вдосконалення процесу з підготовки фахівців лісового і садово-
паркового господарства шляхом  гармонізації навчальних програм до 
сучасних потреб виробництва і викликів сьогодення. Наукова робота 
кафедри нині спрямована на опрацювання теоретичних основ 
лісорозведення й лісовідновлення, дослідженню зональних 
особливостей систем лісового і декоративного розсадництва, розробці 
технологій мікроклонального розмноження деревних рослин, вирішенню 
прикладних та теоретичних питань плантаційного лісовирощування та 
лісової рекультивації техногенно-порушених ландшафтів. 
Опрацюванням згаданих напрямів діяльності й займався Федір 
Михайлович Бровко упродовж останніх 40 років роботи на кафедрі. 

 

 
 

Співробітники кафедри доц. Дударець С. М. та проф. Бровко Ф. М і 
Юхновський В. Ю. серед школярів випускних класів.  

м. Миронівка, лютий 2018 р.  
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Поздоровлення, 
побажання і спогади  

учнів, колег, соратників і друзів 
(до 70-річчя від дня народження професора Ф.М. Бровка) 

 

 
 

Академіку ЛАН України,  
заслуженому науково-педагогічному працівнику НУБіП 

України, 
доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри 

відтворення лісів і лісових меліорацій  
Бровку Федору Михайловичу – 70 років 

 
Лакида П.І. -  директор Навчально-наукового 
інституту лісового і садово-паркового 
господарства Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, 
заслужений діяч науки і техніки України, член-
кореспондент НААН України, доктор 
сільськогосподарських наук, професор 

 

І знову пізня осінь з густими туманами й першими 
заморозками, які кучерявлять білим настом, як фата 
нареченої, ще зелену траву і не опале листя з дерев 
і кущів. Невпевнені перші сніжинки уже хочуть 

окутати землю, але сонце, що так уже низько сяє над обрієм, у 
полуденну годину, наче змагаючись з першими подихами зими, 
перетворює їх то у самоцвіти, то у прозорі краплинки роси… . Саме в 
таку казкову пору на лісистих просторах Чернігівщини, які оточують 
рідну Носівку, народився наш ювіляр.  

Не вдаючись у енциклопедичні деталі дитинства і юності, які мабуть 
вплинули на майбутній фаховий вибір Федора Михайловича, варто 
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констатувати, що він обрав лісфак тодішньої Української сільськогоспо-
дарської академії і як свідчать факти сьогодення – не помилився. 

Мені б хотілось згадати наші перші зустрічі з ювіляром у далекому 
1975 році… . Перші мої студентські роки і перша зустріч з наставником 
академічної 4-ї групи (на той час кафедра лісових культур була 
кураторами переважної більшості груп нашого курсу) молодим 27-
річним асистентом Ф. М. Бровком. Простий, скромний, іноді не 
впевнений (так мені тоді здавалось), ще не «захищений» і безмежно 
добрий юнак. З позицій сьогоднішнього часу і нажитого певного досвіду 
розумію, як не просто було Федору Михайловичу «наставляти» 
студентів нашої групи. Аже більше третини з них як Микола Охрімук 
(староста), Олександр Яцух, Федір Гришковець, Анатолій Духневич, 
Григорій Шпиг, автор цього допису та й інші - мали уже за плечами або 
службу в армії, або лісовий технікум (де-хто те й інше) і за віком мало 
чим відрізнялись від наставника. Варто сказати, що за короткий час 
Федору Михайловичу вдалось знайти контакт і порозуміння з групою, 
його поважали, і як за звичай у студентському гурті поза очами усі 
дружно назвали «Фєдя». 

Невпинний плин часу і життєві стежини часто так переплітаються, 
що іноді й годі схаменутись і зрозуміти круговерть подій. Ось уже 
більше 38 років мені приходиться співпрацювати з ювіляром як з 
колегою. Останнім часом - ще й бути його керівником. Усяке бувало на 
цих стежках. Однак хочеться ще раз відмітити його наполегливість і 
працьовитість. Не легкий захист докторської (тоді рідко захисти робіт 
такого рівня у будь-кого проходили легко, хоча б згадати захист 
А. З. Швиденка), але Федір Михайлович його пройшов достойно! 
Спостерігаю за ним, як за багатолітнім членом спеціалізованої вченої 
ради із захисту дисертацій у нашому університеті – він завжди фахово 
готовиться як до дискусій, так і до виступів, щоб не каламутити потоком 
пустих слів ефір, з яких дисертантам потім важко щось «виудити» до 
стенограми. 

Варто відмітити, що Федору Михайловичу разом з дружиною Ольгою 
Іванівною вдалося виростити і виховати трьох чудових дітей. І що саме 
важливе, що двоє з них упевнено пішли слідами батька. Успішно 
закінчили лісфак, захистили дисертації, а отже, справа, якій посвятив 
усе своє життя ювіляр, має логічне продовження. 

Нехай осінь жбурляє сухим листям і мокрим снігом, нехай зима 
прийде з тріскучими морозами, але знову настане весна і літо… .  

Весни Вам, Федоре Михайловичу і 
МНОГІЯ Й БЛАГИЯ ЛІТА! 

 



39 
 

 

Людина, на якій Земля 
тримається! 

 
За визначенням Ректора НУБіП України, професора 

С. М. Ніколаєнка, кращі випускники Університету – це слава 
Університету і націона гордість України. Такій характеристиці повністю 
відповідає достойник науки і педагог вищої школи Федір Михайлович 
Бровко – випускник лісогосподарського факультету Української 
сільськогосподарської академії 1972 року – нині доктор 
сільськогосподарських наук,  професор.  

Знаю Федора Михайловича, практично, із студентських років. Він 
закінчував факультет в період, коли я  навчався в аспірантурі. 

Після роботи на виробництві за одержаним фахом (інженер лісового 
господарства), Ф. М. Бровко із 1974 року працює постійно на кафедрі  
лісових культур (нині – відтворення лісів та лісових меліорацій). 

Доречно відмітити, що одними із основних і головних критеріїв 
(вимог) до претендентів запрошення на роботу на кафедру двох 
молодих перспективних випускників  факультету  Ф. М. Бровка (1972)  і  
В. М. Маурера (1974) являлися – працездатність, діловитість, 
порядність, перспективність ...  

Як видно, далекозорість і мудрість професорів П. Г. Кального і 
Б. Й. Логгінова виявилися блискучими  і  не заперечними ... І ми, 
сучасники, являємося свідками  cходження обох  (Ф. Бровка і 
В. Маурера)   на сяючі вершини науки  і  хорошої  людської слави. 

Основні сходинки ділового і фахового росту Федора Михайловича:  
лісогосподарський факультет – студент,  інженер (1972);  кафедра – 
асистент, здобувач (аспірант), кандидат наук, доцент, докторант, доктор 
наук, професор,. а ще – громадська робота ...І все  це  пройшло на моїх 
очах ... – пліч-о-пліч (надійне плече !)  за  р о б о т о ю ... 

Про людей, як  Ф. М. Бровко, в народі кажуть:  на  таких  Земля 
тримається. 70 років (!) – багато чи мало ? Цей вік – вік зрілості 
науковця,  вік мудрості. 

З Д О Р О В’Я, радості, довгих років Життя, натхнення, творчості… 
 

Пилипенко О.І., доктор сільськогосподарських наук,  
                           радник Директора ННІ лісового і садово-паркового  
                           господарства, професор-консультант   

                 кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій 
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СІМ ДЕСЯТОК ПРОФЕСОРА БРОВКА 
ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА 

 

27 листопада 2018 р. академіку ЛАНУ, доктору сільськогоспо-

дарських наук, відміннику лісового господарства України, заслуженому 

науково-педагогічному працівнику Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, професору кафедри 

відтворення лісів та лісових меліорацій НУБіП України Федору 

Михайловичу Бровку виповнюється (не віриться) 70 років з Дня 

народження – сім десятиліть життя у цьому не простому світі, з яких 53 

роки успішного навчання і плідної роботи у рідній Alma mater.   

Не віриться…, бо більшість улюблених педагогів лісогосподарського 

факультету дорогої для кожного випускника УСГА, які навчали нас у 

далекі 70-80 роки минулого століття, окрім професорів Б. Й. Логгінова, 

І.М. Зими, М.В. Давидова та доцента А.М. Миловидова, були значно 

молодшими за Ювіляра. Нашому Декану, Г.В. Дубініну під час нашого 

навчання, як і більшості професорсько-викладацького складу, було 

трохи «за 50». Проте для нас вони були надзвичайно авторитетними, 

досвідченими і знаючими Людьми, турботливими Наставниками, 

фаховими Батьками… Таким же, тільки ще більш досвідченим, є 

моложавий не тільки зовнішньо, а і душевно наш Ювіляр,  проф. Бровко 

Федір Михайлович у свої сім десяток літ. 

З його ювілейних 70-и років, понад сорок років ми з Федором 

Михайловичем разом на кафедрі: в аспірантурі, на викладацькій і 

громадській роботі, разом працювали в деканаті, а останні 10 років 

працюємо в одному кабінеті та й мешкаємо у сусідніх будинках, а як 

відомо сусіди часто ближчі, ніж родичі…  

Я вдячний долі, що серед моїх колег по роботі, сусідів по мешканню, 

товаришів є надзвичайно толерантний, врівноважений, спокійний 

представник славної Чернігівщини Федір Бровко. 

Непростий, починаючи з дитинства життєвий шлях, природні 

генетичні здібності ювіляра і працелюбність сприяли формуванню 

багатьох людських чеснот і притаманних характеру Ф. М. Бровко рис: 

скромності, відчуття справедливості та чуйного ставлення до колег і 
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студентів, виваженості у прийнятті доленосних рішень, здатності 

уникати стереотипного мислення при розв’язанні виробничих і життєвих 

проблем. Саме за ці чесноти і риси характеру Федора Михайловича 

люблять, високо цінують і поважають його колеги, друзі та учні. 

Професор Ф.М. Бровко як науково-педагогічний працівник, передусім 

вчений, характерною рисою якого є прагнення глибокого пізнання, 

критичного осмислення матеріалу наукових джерел, намагання 

розвивати непересічні, неторовані наукові напрямки, що стосуються 

нових теоретичних знань і практичних рішень та актуальних проблем 

лісівничої науки. Не перестаю дивуватися і нині, як 15 років тому наш 

ювіляр передбачив сучасну «бурштинову лихоманку» в лісах Полісся і 

для докторської дисертаційної роботи обрав тему пов’язану з 

реабілітацією техногенно-порушених земель лісокультурними 

методами… Нині, він чи не єдиний в країні науковець, який опрацював 

теоретичні і практичні аспекти лісової рекультивації і тим самим 

продовжив наукові пошуки свого Вчителя, учня академіка 

Г.М. Висоцького, корифея вітчизняної лісокультурної справи та 

захисного лісорозведення, доктора наук, професора, член-

кореспондента УАСГН Бориса Йосиповича Логгінова, останнім 

науковим пріоритетом якого була саме лісова рекультивація териконів 

вугільних шахт СРСР. 

Ф. М. Бровко – автор чисельних наукових і науково-методичних 

праць. В його науковому доробку більш як 200 публікацій, серед яких 5 

монографій, навчальний посібник з Грифом МОН України. Під його 

науковою орудою захищено 2 кандидатські дисертації, до яких з повним 

правом можна додати і дві дисертації захищені його дітьми – донечкою 

Олею та сином Дмитром. Федір Михайлович активний член 2-х 

спеціалізованих вчених рад Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, де забезпечує атестацію кандидатських 

та докторських дисертацій за спеціальностями 06.03.01 – лісові 

культури (Д.26.004.09) і 06.01.01 – загальне землеробство (Д.26.004.21). 

Професор Ф. М. Бровко вирізняється і неабиякими людськими 

якостями: він люблячий чоловік, надзвичайно чуйний і доброзичливий 

зять, турботливий батько для своїх дітей, прекрасний дідусь для 

підростаючих онуків, вірний товариш численних друзів. Перелік 

людських чеснот можна продовжити… 

Щодо сімох десяток Федора Михайловича. Перша десятка – батько 

Михайло Федорович та мати Любов Трохимівна, що дали життя, ім’я,  

прізвище, виховали і навчили працювати, дідусі і бабусі та їх велика 

родина, друга – шкільні учителі, які навчили читати, писати, рахувати, 
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думати, третя – педагоги УСГА, які не тільки допомогли стати 

інженером лісового господарства, а і намагалися зробити з нас Людину 

з великої літери, майстра свого фаху, четверта – тесть, професор Іван 

Михайлович Григора та теща, старший науковий співробітник Марія 

Юріївна, які народили і виховали дорогу жінку Ольгу Іванівну, п’ята – 

вірна супутниця життя Ольга Іванівна, яка стала надійним тилом 

ювіляра та трійця розумних, красивих діточок Марин, Дмитро та Ольга, 

шоста - наукові керівники, що сприяли написанню і захисту 

кандидатської і докторської дисертації сьома десятка – дорогі онуки 

Діана та Ярослава, які не дають спокою і надихають дідуся на нові 

звершення. Вірю, що далі у нашого Ювіляра  буде восьма, дев’ята і ….  

наступні за нею десятки. Бо треба вивчити і захистити онуків, видати їх 

заміж та женити, дочекатися правнуків і так далі… 

 Тому, з води і роси Тобі друже Федір Михайлович, доброго 

здоров’я, сил, наснаги на наступні десятки років життя, нових успіхів і 

здобутків! 

 
Маурер В. М., завідувач кафедри відтворення лісів  

та лісових меліорацій 

 

 
 

БРОВКО ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ – 

ФІТОМЕЛІОРАТОР, ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ 

(шлях, дарований долею) 
 

Бровко Федір Михайлович народився 27 листопада 1948 р. у 
м. Носівка Чернігівської області, де типові краєвиди Полісся набувають 
обрисів, які притаманні Лісостепу. Тут, серед агроландшафтів, які 
тривалий час використовуються для вирощування різних 
сільськогосподарських культур та зазнають доволі інтенсивної 
деградації, пройшло його дитинство.  
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Середню освіту здобув у Носівський школі № 2, де навчався 
упродовж 1955-1966 рр. Федір Михайлович згадує, що його першою 
вчителькою була Олександра Іванівна Житецька, а класним керівником 
– Олександр Михайлович Пекаліцький. Саме ці наставники, а також 
вчителька біології, Олександра Василівна Діденко, посіяли у свідомості 
Федора Михайловича зерна відродження землі після руйнівних проявів 
антропогенезу, що власне і визначило його вибір після закінчення 
школи – продовження навчання в Українській ордена Трудового 
Червоного прапора сільськогосподарській академії (нині – Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). На 
лісогосподарському факультеті згаданої академії ювіляр навчався 
упродовж 1966-1972 рр., успішно закінчив навчання і отримав 
кваліфікацію – «Інженер лісового господарства». Федір Михайлович в 
якості студента вирізнявся глибокими знаннями в галузі таких 
фундаментальних дисциплін як математика, хімія та фізика, був 
надзвичайно скромним і, водночас, енциклопедично ерудованим 
студентом. Він завжди допомагав усім, хто до нього звертався з будь-
яких питань.  

У його становленні, як інженера лісового господарства неабияку 
роль відіграли відомі на теренах колишнього Радянського Союзу вчені-
лісівники, які саме у цей період працювали в академії і читали лекції 
студентам, зокрема, професори: Сергій Олександрович Золотарьов 
(грунтознавство), Дмитро Данилович Лавриненко (лісівництво), 
Митрофан Васильович Давидов (лісова таксація), Борис Йосипович 
Логгінов (лісові культури), Тимофій Тимофійович Малюгін (технічна 
механіка), Іван Митрофанович Зима (механізація лісогосподарських 
робіт), Валентин Іванович Гусєв (лісова ентомологія), а також нині 
добре відомий і шанований у Євросоюзі і всьому лісівничому світі 
науковець-лісівник, професор Анатолій Зіновійович Швиденко 
(математична статистика, математичні методи і ЕОМ).  

Після завершення навчання у 1972 р. працював на посадах майстра 
лісових культур та помічника лісничого у Семенівському держлісгоспі 
(Чернігівська область), інженером Київського філіалу Всесоюзного 
проектно-вишукувального інституту «Союздіпролісгосп». Там Федір 
Михайлович займався виконанням проектно-вишукувальних робіт з 
питань осушення заболочених земель держлісфонду Волинського та 
Рівненського обласних управлінь лісового і мисливського господарства. 
Федір Михайлович, як і в студентські роки, завжди вирізнявся почуттям 
гумору та готовністю кожному надати необхідну допомогу, за що його 
до цих пір пам’ятають, згадують і поважають колишні і теперішні колеги 
по роботі. 

У 1974 р. працював на посаді старшого інженера госпдоговірної 
теми № 16/46 «Рекультивация отвалов промышленных горных 
выработок СевГОК путем защитно-декоративного облесения» (керівник 
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теми – д. с.-г. н., проф. Логгінов Б.Й.). Саме цей відрізок його життєвого 
шляху і став визначальним у виборі напряму усіх наступних наукових 
досліджень. З 1975 року наукова та педагогічна діяльність Ф.М. Бровка 
пов’язана з кафедрою лісових культур Української сільськогос-
подарської академії, де він працює – асистентом (1975), доцентом 
(1991), професором (2007), завідувачем кафедри (2012-2013). За 
сумісництвом виконував обов’язки заступника декана з навчальної 
роботи на лісогосподарському факультеті Національного аграрного 
університету (2000-2003). З 2007 по теперішній працює на посаді 
професора кафедри лісовідновлення та лісорозведення (нині 
відтворення лісів та лісових меліорацій) у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України.  

Кандидатську дисертацію «Способы создания лесных культур на 
отвалах железорудных карьеров Кривбасса» (науковий керівник – 
доктор сільськогосподарських наук, професор Логгінов Б. Й.) за 
спеціальністю 06.03.01 – лісові культури, селекція, насінництво і 
озеленення захистив у 1983 році в Українській сільськогосподарській 
академії, а докторську дисертацію «Фітоценотичні основи 
лісорозведення на відвальних ландшафтах Придніпровської височини 
України» (науковий консультант – доктор біологічних наук, професор, 
член-кореспондент УААН Цилюрик А. В.) за спеціальністю 06.03.01 – 
лісові культури та фітомеліорація захистив у 2006 році в Національному 
аграрному університеті. 

Викладацькою роботою професор Ф.М. Бровко займається упродовж 
останніх 43 років своєї трудової діяльності. За напрямом підготовки – 
лісове і садово-паркове господарство читає лекції та проводить 
практичні заняття з дисциплін: для освітнього ступеня «бакалавр» − 
«Лісові культури» (розділ «Лісонасінна справа») та «Основи 
лісорозведення»; для освітнього ступеня «магістр» − «Реабілітація 
техногенно-порушених земель лісокультурними методами». Упродовж 
кількох десятиліть здійснює керівництво випускними дипломними, 
бакалаврськими та магістерськими роботами. Під його науковим 
керівництвом захищено 109 дипломних робіт, 145 бакалаврських і 82 
магістерських робіт та 2 кандидатські дисертації. 

Здійснені фундаментальні дослідження професора Ф. М. Бровка 
висвітлено у більш як 200 публікаціях, зокрема, у п’яти монографіях, 
навчальному посібнику з грифом МОН України, наукових статях, 
навчально-методичних працях, патентах і рекомендаціях виробництву. 
Серед них такі капітальні праці, як: «Лісова рекультивація відвальних 
ландшафтів Придніпровської височини України» (2009), «Лісокультурні 
методи фітомеліорації піщаних літоземів зеленої зони міста Києва» 
(2016), «Фітомеліорація піщаних літоземів природно-техногенного 
походження» (2017) та ін.  

Під науковим керівництвом професора Бровка Ф. М. захищено 2 
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кандидатські дисертації за спеціальністю 06.03.01 − «лісові культури та 
фітомеліорація» (сільськогосподарські науки) Іванюком Ігорем 
Вікторовичем на тему «Біолого-екологічні особливості створення 
ландшафтних культур в лісопаркових господарствах зеленої зони м. 
Києва» (2009) та Шлапаком Володимиром Володимировичем на тему 
«Лісівничо-екологічні особливості відтворення сосни звичайної на 
Притясминських пісках» (2013).  

Бровко Ф. М. активно працює у 2 спеціалізованих вчених радах 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
де забезпечує атестацію кандидатських та докторських дисертацій за 
спеціальностями 06.03.01 – лісові культури (Д.26.004.09) і 06.01.01 – 
загальне землеробство (Д.26.004.21). 

Професор Ф. М. Бровко постійно удосконалює свій науково-
методичний рівень, бере активну участь у роботі наукових конференцій, 
присвячених фітомеліорації та фітореновації ландшафтів, які зазнали 
техногенного впливу. Член-кореспондент Лісівничої академії наук 
України з 15 травня 2009 року, дійсний член ЛАНУ з 13 травня 2011 
року. Член науково-технічної ради навчально-дослідного інституту 
лісівництва та декоративного садівництва. 

Професора Ф. М. Бровка нагороджено срібною медаллю ВДНГ 
СРСР (1988, № 23297), відзнакою державного комітету лісового 
господарства – нагрудним знаком «Відмінник лісового господарства 
України» (2008). Йому присвоєно звання заслуженого науково-
педагогічного працівника Національного університету біоресурсів і 
природокористування України (2017). 

З нагоди 70-річного ювілею колектив Навчально-наукового інституту 
лісового і садово-паркового господарства Національного університету 
біоресурсів і природокористування України бажає вельмишановному 
Федору Михайловичу міцного здоров’я, милостивої долі, плідної 
наукової праці у царині лісокультурної справи та вихованні 
підростаючого покоління! Ми свідомі того, що з цієї нагоди щиро 
радіють дружина ювіляра – Ольга Іванівна, його діти – кандидати наук: 
Дмитро і Ольга, а також Марина, внуки – Діана та Ярослав.  

Висловлюємо Вам, Федоре Михайловичу, сердечну вдячність за 
самовіддану працю на благо українського лісу! Ви достойні «…людської 
любові й поваги, бо живете і працюєте для століть»! 

 

Юхновський В., Гойчук А., Дебринюк Ю., 
Яворовський П., друзі-колеги ювіляра 
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ДРУЖБА НА РОКИ  З ПРОФЕСОРОМ 
ФЕДОРОМ  МИХАЙЛОВИЧЕМ БРОВКОМ 

 
Після завершення навчання на лісогосподарському факультеті у 

1976 році моя трудова діяльність була пов’язана з кафедрою 
фітопатології, яка на той час входила до складу факультету захисту 
рослин, а тому до 1984 року мої стосунки з Федором Михайловичем 
Бровком мали епізодичний характер й обмежувались короткочасними 
спілкуваннями на загальноакадемічних зібраннях та в акваторії будинку 
3а, що на вул. Генерала Родімцева, де у той час ми проживали з 
сім’ями. Нас об’єднувало лише те, що наших дружин звали Ольгами, а 
по-батькові вони були Іванівними. Тіснішими наші стосунки стали після 
того як навесні 1984 року на кафедру лісових культур було передано 
дисципліну «Лісова фітопатологія» й вона була переіменована на 
«кафедру лісових культур та лісової фітопатології». До штату кафедри 
було долучено 2 викладача. Анатолій Васильович Цилюрик очолив 
кафедру, адже він працював на посаді проректора з навчальної роботи 
в УСГА і мав неабиякий авторитет серед освітян аграріїв, а мене, як 
майбутню надію кафедри, підселили у кімнату 125, де на той час мали 
робочі міста й плідно працювали професор Гордієнко Михайло 
Іванович, доцент Корецький Георгій Семенович та асистент Бровко 
Федір Михайлович. Більше 15 років ми з Федором Михайловичем 
пропрацювали у одній кімнаті й більший проміжок часу наші робочі 
столи стояли навпроти, що власне й сприяло нашому зближенню. 
Пригадую, як у перші роки становлення кафедри у новому складі мене 
довантажували годинами з курсового проектування по лісових 
розсадниках та лісових культурах. Освоїти, ці нові для мене дисципліни 
лісокультурного спрямування допоміг Федір Михайлович, за що йому 
велике спасибі. У повсякденному спілкуванні мене завжди підкупала 
його ненав’язлива доброзичливість і незважаючи на те, що він також 
лише розпочинав свою педагогічну діяльність, глибокі знання предмету 
(його енциклопедичні знання оцінили й інші викладачі нашого 
факультету, зокрема і А.В. Цилюрик). З плином часу, наша професійна 
співпраця переросла у справжню чоловічу дружбу. На початку 2000 
років доля нас розвела я пішов працювати у Мінагрополітики 
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директором департаменту освіти, а Федір Михайлович – у деканат 
лісогосподарського факультету, де упродовж трьох років працював 
заступником декана з навчальної роботи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 2006 році Федір Михайлович успішно захистив докторську 

дисертацію і став працювати на посаді професора кафедри, де працює 
й донині. Упродовж усього терміну роботи на кафедрі був наставником 
у академічних групах студентів. Під його керівництвом захищено понад 
300 дипломних, бакалаврських та магістерських робіт. У 2007 році я 
повернувся на роботу в університет і наші дружні стосунки 
продовжуються й дотепер. 

То ж в день славного юбілею хочу щиро подякувати Федору 
Михайловичу, що він є. Побажати йому міцного здоров’я, душевного 
спокою, благополуччя в сім’ї. Усіляких гараздів тобі, Федоре 
Михайловичу,  завжди і в усьому! 

 
Гойчук А.Ф., професор кафедри лісівництва  

Бровко Ф. М. на 
батьківщині 
Т. Г. Шевченка. 
Село Моринці 
Черкаської обл., 
2007 р. 

Заступник декана 
лісогосподарсь-

кого факультету з 
навчальної 

роботи 
Бровко Ф. М.  

2002 р.  
м. Київ, НАУ 
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Педагог, вчений, товариш 

Понад чотири десятиліття доля звела мене з фахівцем своєї 

улюбленої лісової справи, «Трудівником» з великої літери, скромною і 

напрочуд гарною та чуйною людиною з безмежною душею і добрим 

серцем Федором Михайловичем Бровком.  

А почалось все у далекому 1978 році, коли будучи студентом 

третього курсу Федір Михайлович у якості асистента проводив у нашій 

групі практичні заняття з лісових культур. На все життя закарбувалося у 

моїй пам’яті неспішні чіткі пояснення та обґрунтування всіх 

технологічних процесів з проектування лісового розсадника і лісових 

культур.  

Незабутнім виявився 1984 рік, коли ми разом із Федором 

Михайловичем підвищували кваліфікацію на чотирьохмісячних курсах у 

Московському лісотехнічному інституті (МЛТІ, нині – Московський 

університет лісу). Ювіляр розвинув тут бурхливу діяльність – активне 

освоєння електронно-обчислювальних машин і вирішення 

оптимізаційних задач, написання наукових рефератів з філософії і 

фахової дисципліни, творча робота на кафедрі лісових культур під 

керівництвом відомих фахівців у галузі лісокультурної справи 

професора Родіна А. Р. і доцента Мерзленко М. Д., кропітка робота у 

центральних бібліотеках з опрацювання літературних джерел для 

майбутньої докторської дисертації. Вечорами Федір Михайлович 

працював над написанням методичних розробок і наукових статей.  

 Щоб охарактеризувати всю багатогранну діяльність, тепло великого 

серця, яке ось уже 70 років невтомно б’ється в грудях доктора 

сільськогосподарських наук Федора Михайловича Бровка варто 

згадати, що його наукова та педагогічна діяльність пов’язана з 

кафедрою лісових культур Української сільськогосподарської академії, 

назву яких з плином часу змінювали, але тільки не сутність 

лісокультурної справи. Саме тут відбулося його становлення як 

досвідченого педагога і знаного на теренах України науковця. Всі 43 

роки сумлінної праці – це служіння природно-відновлюємому чи не 

найважливішому для стабілізації стану довкілля ресурсу – його 
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величності лісу. За період роботи на кафедрі Федір Михайлович дав 

путівку y самостійне лісівниче життя більше як трьом сотням інженерів 

лісового господарства та магістрам, а також здійснив наукове 

керівництво з підготовки до захисту дисертаційних робіт аспірантів 

Іванюка І. В. і Шлапака В. В. У послужному списку ювіляра робота на 

посадах доцента (1981-1992), професора (1992-1995), завідувача 

кафедри (1995-2004), професора кафедри (2012 і по теперішній час).  

І сьогодні, сповнений сил та енергії, Ф. М Бровко працює 

професором кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, є членом 

двох спеціалізованих вчених рад у Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України за спеціальностями: 

06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація (Д.26.004.09) і 06.01.01 – 

загальне землеробство (Д.26.004.21). 

 

 

Задушевні друзі – професори Гойчук А.Ф., Юхновський В.Ю.  

і Бровко Ф.М. за обговоренням проблем захисту лісових ценозів 

 

 Наукові дослідження професора Ф. М. Бровка висвітлені у більш 

як 200 публікаціях, зокрема у п’яти монографіях, навчальному посібнику 
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з Грифом МОН України, наукових статях, навчально-методичних 

працях, патентах і рекомендаціях виробництву. Серед них такі 

капітальні праці, як: Лісова рекультивація відвальних ландшафтів 

Придніпровської височини України (2009), Лісокультурні методи 

фітомеліорації піщаних літоземів зеленої зони міста Києва (2016), 

Фітомеліорація піщаних літоземів природно-техногенного походження 

(2017) та ін.  

У дослідженнях кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій на 

сучасному етапі використовуються наукові підходи з відновлення 

техногенних ландшафтів. Зокрема на кафедрі проводяться дисертаційні 

дослідження аспіранта Проценко І.А. на рекультивованих відвалах 

кар’єрів Юрківського буровугільного басейну з встановлення росту, 

санітарного стану, ефективності лісової рекультивації за методичними 

підходами нашого ювіляра. Тому наукові ідеї професора Бровка Федора 

Михайловича – талановитого інтелігентного ерудованого вченого 

фітомеліоратора і просто чудового педагога актуальні сьогодні, а його 

наукова, педагогічна і професійна діяльність слугує взірцем для 

багатьох поколінь майбутніх лісівників. 

Приєднуюся до колег, численних учнів, рідних і друзів, які вітають з 

ювіляра, і особисто бажаю Федору Михайловичу нових звершень на 

ниві лісівничої освіти і науки, міцного здоров’я на довгії-довгії літа, 

людського щастя, земних благ і радостей Життя! 
 

Юхновський В. Ю., професор кафедри відтворення лісів  
                               та лісових меліорацій 
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Ода ювіляру! 
 

Із прапрапрадідів почався рід Бровків 
Уже й не злічити усіх років. 
Євлампія бабуся, Федір Дід 
Продовжували весь цей славний рід. 
А їхній син – Михайло 
Війну пройшов, вчителював, 
У свій час дівчину кохав, 
Її ім’я – Любов, побрались … 
 

Була в коханні, як в раю 
І народила доньку Раю. 
Наступними були: 
Віталій, Боря, Олександра, 
Володя, Федір та Григорій, 
Щоб не пізнали діти горя 
Батьки опікували їх, 
 

Навчали мудростей своїх. 
Матуся в Феді – героїня 
Це пам’ятаймо всі віднині. 
Дітей у неї семеро було 
Про це гуділо все село. 
Число щасливе –  бо 7 днів 
7 нот, 7 кольорів. 

Родився Федір в листопаді 
Всі у родині були раді, 
У місті Носівка, що на межі Полісся й 
Лісостепу, 
А перші кроки зробив по посьолку 
цукрозаводу. 
Так починалась доля юнака, 
Що привела до науковця-лісника. 
Середню школу закінчив, 
Багато хто його там вчив.  
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Та перша вчителька О.І. Житецька 
Запам’яталась, як мистецька. 
А Пекаліцький О.М. – класний керівник 
Та вчитель біології О.В. Діденко 
Всі разом вплинули на вибір юнака 
Пішов навчатись він на лісника. 
В орденоносну УСГА, то академія така. 
На лісовому факультеті 
 

Все добре склалося у ФЕДІ, 
Який успішно закінчив (1972 р.)  
Предметів він багато вчив, 
Що викладали професори: 
А серед них – С.О. Золотарьов, 
І.М. Зима, Т.Т. Малюгін, Б.Й. Логгінов, 
Ще Д.Д. Лавриненко, 
В.І. Гусев і А.З. Швиденко. 
 

Наш ювіляр бач майстром лісу починав, 
Та пом. лісничим працював. 
Був інженер «Союздіпролісгоспу». 
Лісову рекультивацію постиг 
Та ще багато чого встиг. 
У Вузі асистентом починав (1975 р.) 
Та кандидатську вчасно захищав (1983 р.) 
А згодом і доцентом став (1991 р.). 
Та докторську писати розпочав. 
 

Три роки був заступником декана 
Обов’язки на совість без обману 
Виконував як слід 
І по собі залишив слід. 
Став доктором с.-г. наук (2006 р.) 
Не покладає своїх рук. 
Дід Феді ковалем був сильним, 
Кував плуги, терпуги спритно. 

 
Михалич кадри теж кує 
Педагогічний досвід є. 
Він фахівець у «Кузні лісовій» 
Бо має відповідний – свій, 
Який набув за много літ. 
Та не скінчається політ 
Його думок і наукових мрій 
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Хай аспірантів буде рій. 
Як той бджолиний досить вдалий,  
Звичайним чином досконалий. 
Він академік від ЛАНУ (2011 р.) 
Друкує праці, не одну. 
Понад двохсот зібралось їх 
Ґатунку різного вони. 
Підготував двох кандидатів 
 

Півтори сотні бакалаврів, 
А ще магістри в нього є 
Провадить діло він своє. 
Член двох Спецрад (в НУБіП України) 
Чому безумно Федір рад.  
Медаль ВДНГ є срібна (1988 р.) 
Це свідчить, що людина здібна. 
Нагрудний знак у нього є (2008 р.) 
 

«Відмінник Л-Г України» 
Це вже відзнака від країни. 
Заслужений він НПП (2017 р.). 
Звичайно гарний сім’янин 
І доньки в нього є і син.  
Він, як і Я, вже також дід, 
Онуків балувать не слід. 
У вихованні він мастак 
 

Свій досвід демонструє так, 
Що власним прикладом їх вчить, 
Хоча буває, що мовчить. 
Онуки діда копіюють 
Читати звісно добре вміють. 
Щоб завжди добрими були, 
Освіту вчасно здобули. 
Людьми у світ пішли вони 
 

Та справді звались як пани. 
У предків “ПАН” звавсь чоловік,  
Що досконало п’ять чуттів 
Мав розвивати: зір і слух,  
Смак, дотик і звичайно нюх. 
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Отож, ми пану ювіляру побажаєм 
Здоров’я, успіхів і меду з чаєм. 
А якщо схоче медовуху, 
Ту звісно, що у всіх наслуху,  
Хай повну чарку піднімає 
Та завжди гарний настрій має!!! 

 
      Малюга В. М., доцент  кафедри відтворення лісів  
                               та лісових меліорацій 

 
 
 
 
 

 
Наставник, вчитель, науковий 

керівник, колега 
 

З першого дня свого студентського життя доля звела мене з доброю 
і мудрою людиною, яка заклала в мене найкращі риси вчителя і 
науковця. Федір Михайлович Бровко, якого я знаю вже 20 років, педагог 
з великої літери, важко віднайти слова, які б дозволили повною мірою 
охарактеризувати усі прекрасні риси ювіляра: його людяність, 
врівноваженість, енциклопедичну ерудицію, щиросердність у 
відношеннях з колегами та учнями, послідовність та цілеспрямованість 
у досягненні поставленої мети, педантизм і акуратність у роботі, завжди 
готовий прийти на допомогу словом і ділом. Для мене спілкування з ним 
це ціла епоха, як у науковому, духовному сенсі так і в часі. Весь період 
співпраці з Федором Михайловичем можна умовно поділити на декілька 
етапів: наставник, вчитель, науковий керівник, колега. 

1 вересня 1998 року я став студентом лісогосподарського факуль-
тету Національного аграрного університету, наставником групи був 
призначений доцент, заступник декана з навчальної та виховної роботи 
Бровко Федір Михайлович. З перших днів спілкування мене захоплював 
спокій і врівноваженість наставника, він своїм спокійним відношенням 
звертав до себе увагу навіть самих галасливих першокурсників. Його 
поради завжди були прості і лаконічні, жодного разу він навіть на ноту 
не підвищував голос. Будучи профоргом групи мені дуже часто 
доводилось звертатись за порадою чи допомогою до Федора 
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Михайловича. Щоразу він відкладав усі нагальні справи і приділяв 
увагу, чи то на дві хвилини або ж на годину, не зважаючи що роботи в 
деканаті постійно вистачало. Маючи певні «привілеї» в деканаті, нам, як 
студентам надавалась можливість першого вибору поїздок на різні 
екскурсії, виставки, тощо. Федір Михайлович ніколи не виключав нагоди 
зустрітися з нами і обговорити нагальні питання, будь то успішність 
студентів, або умови проживання в гуртожитку. Загалом на курсі 
авторитет наставників кафедри лісових культур та лісової фітопатології 
був незаперечним. 

В подальшому, з початком вивчення курсу лісових культур Федір 
Михайлович виділявся рівним темпом читання лекцій з лісового 
насінництва. Давав змогу записати кожне слово, майже під диктовку, 
майбутнім фахівцям лісового господарства. Майже кожну лекцію із уст 
викладача лунало про роль лісового насінництва у лісовому 
господарстві, як основи майбутніх лісів і підвищенні продуктивності 
майбутніх насаджень. На той час ще кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент Бровко заслужено користувався авторитетом і 
популярністю серед викладачів та студентів. Високий, стрункий, де-не-
де на чолі із сивиною викладач відзначався певною прямотою, 
інтелігентністю, добротою і в той же час вимогливістю. Під час 
лекційних та лабораторних занять глибокі знання предмета 
забезпечували Федору Михайловичу успіх у педагогічній роботі. 
Можливо фаховий потенціал досвідченого викладача зацікавив мене 
обрати саме його, науковим керівником випускної кваліфікаційної 
роботи.  

Під час написання випускних робіт бакалавра та спеціаліста, Федір 
Михайлович завжди чітко видавав завдання до виконання. Дуже часто 
мене дивувало, як людина може тримати в голові стільки інформації і 
оперувати нею залежно від ситуації. Більшість завдань вдавалось 
виконувати вчасно, хоча деякі за браком часу не встигав і керівник не 
заглядаючи в записник або де-інде пам’ятав про це. Із зібраним 
матеріалом Федір Михайлович завжди допомагав розібратись, а після 
осмислення мною, давав для зразку вже готову роботу, що викликало в 
глибині роздумів певне обурення. Хоча згодом я розумів, що керівник 
чинить правильно – «заставляє рухатись сіру речовину в наших 
головах», як він висловлювався. В цьому напевно і є покликання 
вчителя і керівника – навчити досягати поставленої мети, і 
використовувати на практиці здобуті знання.  

Після отримання фаху інженера лісового господарства і нетривалої 
роботи на виробництві моя робота із Федором Михайловичем Бровком 
продовжилась. Науковий керівник кандидатської дисертації з перших же 
днів вражав мене широким науковим кругозором, відмінним знанням 
фахової літератури, вмінням чітко і швидко сформулювати назву 
роботи, її мету, програму та завдання. Під час навчання в аспірантурі 
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мій керівник захистив докторську дисертацію, що давало мені 
неабиякий стимул для подальшої роботи. Зібраний матеріал я 
намагався якнайшвидше опрацювати, отримані результати 
відображалися в наукових статтях. Варто відзначити фаховість 
вичитування, внесення зауважень та правок до статей Федором 
Михайловичем заслуговує високої оцінки. Деякі статті приходилось 
правити по декілька разів і в результаті почути від керівника: – «Так, 
може йти до друку», було найбільшою насолодою. В певні моменти, 
спокійний і розсудливий керівник змушував гарячого здобувача 
замислитись. Чи потрібно проводити ті чи інші дослідження, які 
результати мають з того вийти, як пов’язати ці результати в єдину 
наукову думку результатом якої має бути дисертаційна робота. Таким 
чином вдавалось уникнути марної роботи, яка в результаті не пов’язана 
з тематикою досліджень. На завершальному етапі перед захистом 
дисертаційної роботи відчувалась особлива підтримка та хвилювання 
наукового керівника. Можливо це було пов’язано з тим, що я його 
перший аспірант, і всі мої хвилювання певною мірою передавалися 
йому. 

На останньому році навчання в аспірантурі, я був зарахований до 
штату кафедри лісових культур на посаду асистента. Мені належало 
стати гідним учнем свого вчителя і продовжувати справу попередніх 
поколінь в царині лісокультурної справи. Покликом моєї подальшої 
роботи на кафедрі було досягнути тих вершин що і мій вчитель, і не 
зупинятись на досягнутому. На перших етапах формування мене як 
викладача, Федір Михайлович допомагав опановувати ази викладання 
практичних і лабораторних занять. Під його кропітким керівництвом 
проводились перші захисти курсових проектів і заліків у студентів. 
Найбільше запам’ятався момент, коли я будучи молодим викладачем, 
згарячу поставив оцінку «задовільно» студенту із захисту курсового 
проекту, порівнюючи свої знання як сформованого фахівця із знаннями 
недосвідченого студента. В той же час отримав слушну пораду: 
«Вислухати всі можливі відповіді студента, задати ще додаткові 
питання таким чином, щоб студент сам прийшов до потрібної відповіді. 
А лише у разі відсутності правильної відповіді, або будь якої відповіді, 
можу поставити низьку оцінку. Студент особа вразлива і на захисті 
хвилюється тому слід ставитись до нього більш толерантно». Ці слова 
справили на мене значний влив і до цього часу я керуюсь ними при 
оцінці знань студентів.  

Подальша співпраця з професором Бровком визначалася 
написанням спільних наукових статей, методичних розробок, патентів 
та інших праць. В подальшій роботі я намагався наслідувати 
працьовитість та зосередженість свого вчителя. Настав час коли 
потрібно було готуватись до читання лекцій на велику аудиторію, для 
потоку студентів лісників. Знову не обійшлось без допомоги мого 
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вчителя, і наставника. Я готувався до кожної лекції, як студент до 
захисту диплому. Перші пробні лекції проходили в присутності Федора 
Михайловича у студентів заочної форми навчання. Найбільше моє 
хвилювання було якщо я не зможу дати ґрунтовну і фахову відповідь на 
запитання студена. Зважаючи, на те що я не міг ні в якому разі підвести 
свого вчителя таких випадків не було. Пройшовши бойове хрещення 
студентами із досвідом виробництва Федір Михайлович був спокійний, 
що із читанням лекцій для потоку студентів у мене не буде жодних 
проблем. Будь-які питання і поради у вчителя і колеги завжди 
знаходили слушну підтримку і допомогу. 

Я щиро вдячний моєму наставнику, вчителю, науковому керівнику і 
колезі за все, що він для мене зробив, дуже радий, що сьогодні у перед 
день свого визначного ювілею він, як і при перши наших зустрічах 20 
років тому, залишається таким же врівноваженим, цілеспрямованим, 
невтомним. Від усього серця бажаю йому щастя, здоров’я та наснаги на 
довгі роки для подальшої плідної педагогічної та наукової діяльності.  

       
Іванюк І. В., доцент  кафедри відтворення лісів  
                               та лісових меліорацій 

 
 
 
 

 
 

ВИДАТНИЙ ФАХІВЕЦЬ  
З РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ВІДВАЛЬНО-

КАР’ЄРНИХ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ 
 

У 1974 році будучи студентом я вперше взнав, що на кафедрі 
лісових культур УСГА працює стажистом-дослідником Ф. М. Бровко. Так 
склалася доля, що до написання докторської дисертації Федором 
Михайловичем на тему: «Фітоценотичні основи лісорозведення на 
відвальних ландшафтах Придніпровської височини України» ми з 1991 
року постійно зустрічалися, так як тема моєї докторської дисертації 
була закріплена за цією кафедрою, однак тісних наукових зв’язків ми не 
підтримували. Причиною цього було те, що працюючи директором 
Смілянського держлісгоспу я був закріплений за кафедрою лісових 
культур як пошукач наукового ступеня доктора сільськогосподарських 
наук і приїздив рідко.  
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Учасники конференції зліва на право: 
професор Ф. М. Бровко, доцент В. Д. Бондаренко, професор  

П. П. Яворовський, доцент Л. Г. Варлащенко, професор В. П. Шлапак, 
професор Ю. О. Клименко, професор А. П. Бутило 

 
Тісні наукові зв’язки склалися між нами з того часу як я був 

призначений офіційним опонентом його докторської дисертації і 
продовжуються й понині. У своїй роботі Ф.М. Бровко висвітлив сучасні 
напрямки рекультивації відвальних ландшафтів. Обґрунтував принципи 
добору типів лісових культур фітоценозів для відвальних ландшафтів та 
методи їх залісення. Охарактеризував меліоративні методи оптимізації 
лісорослинних властивостей піщаних літоземів.  

У 2006 році Ф. М. Бровко успішно захистив докторську дисертацію і 
здобув наукову ступінь доктора сільськогосподарських наук зі 
спеціальності 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація.  

Саме в тісній співпраці я зрозумів наскільки це потужний науковець, 
всебічно ерудована людина, а нині його науковий доробок характеризує 
його як людину широких наукових зацікавлень, лісівника, який 
присвятив своє життя вирішенню проблем рекультивації відвально-
кар’єрних ландшафтів. 

Я знаю Федра Михайловича як людину скромну, чесну, яка має 
відчуття справедливості та чуйного ставлення до колег і студентської 
молоді. Він ніколи не шукає легких шляхів у науці, не прагне 
популярності за це й цінують його друзі, учні, студенти як мудру і 
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доброзичливу людину. Ф. М. Бровко багато зробив прекрасних справ. 
Він завжди показував зразки високого професіоналізму, відданості 
справі, принциповості у вирішенні будь-яких питань. 

Зичу Вам, дорогий ювіляре, доброго здоров’я. Нехай набуті знання і 
досвід ведуть Вас до нових наукових вершин.  

 
Шлапак В. П., завідувач кафедри лісового господарства 

           Уманського національного університету садівництва 
                        доктор сільськогосподарських наук, професор 

 
 

 
 

З ВДЯЧНІСТЮ ВЧИТЕЛЮ! 

У 2003 році я вступив до першого 
курсу Навчально-наукового інституту 
лісового і садово-паркового господар-
ства Національного університету 
біоресурсів і природокористування 
України. Оскільки мій батько 
В. П. Шлапак, нині доктор сільськогос-
подарських наук, професор є вихідцем 
з кафедри лісових культур, тепер 
кафедра відтворення лісів та лісових 
меліорацій, то мене ця кафедра 
цікавила особливо. Так, у спілкуванні із 
старшокурсниками, я вперше взнав 
про Федора Михайловича Бровка. 

Згодом мені особливо сподобались 
лекції, Федір Михайловича, з 
дисципліни «Лісокультурні методи 
реабілітації техногенно-порушених 

земель». Саме ці лекції визначили мою подальшу наукову долю. 
Після закінчення вузу я отримав кваліфікацію магістра лісового 

господарства. Працював майстром лісу Головчанського лісництва  
ДП «Голованівське лісове господарство», згодом лісничим 
Кримківського лісництва ДП «Олександрівське лісове господарство». У 
2009 році я вступив до аспірантури, де науковим керівником було 
призначено Ф. М. Бровка. Визначена тема моєї кандидатської 
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дисертації «Лісівнича-еологічні особливості відтворення сосни 
звичайної на Притясминських пісках». З цього часу з Федір 
Михайловичем ми тісно співпрацюємо й до тепер.  

Водночас, варто зазначити, що Ф. М. Бровко плідно працює зі 
студентською молоддю. Його лекції завжди викликають захоплення. Як 
викладач він вимогливий, принциповий і справедливий до своїх учнів. 
Він прекрасний організатор навчального процесу, постійно турбується 
про наукові здобутки студентів, виконує різнопланову громадську 
роботу, надзвичайно відповідально ставиться до наукової підготовки 
фахівців і молоді, що сприяє високому рівню підготовки фахівців і 
гарантує любов студентів і повагу колег ось уже впродовж декількох 
десятків років.  

За більше ніж 30-річний період Ф.М. Бровко узагальнив і опрацював 
теоретично та практично питання з лісового напряму рекультивації 
відвально-кар’єрних ландшафтів вивчаючи взаємодії деревних порід. 
Разом із своїми учнями він створив дослідні культури.  

За роки наукової діяльності в аспірантурі мною у співавторстві з 
Федір Михайловичем опубліковано монографію та окремі наукові праці 
по Притясминських пісках. Серед них: 

1. Бровко Ф. М. Сосна звичайна на Притясминських пісках : 
[Монографія] / Ф. М. Бровко, В. В. Шлапак. К.: НУБіП України, 2015. – 
160 с. 

2. Бровко Ф. М. Шляхи підвищення біологічної стійкості і 
продуктивності насаджень сосни звичайної на Притясминських борах / 
Бровко Ф. М., Шлапак В. В. : [Старовинні парки і ботанічні сади – наукові 
центри збереження біорізноманіття рослин та охорони історико-
культурної спадщини] / матер. міжнар. наук. конф. – Умань: Видавець 
«Сочінський», 2011. – С. 199– 203. 

3. Шлапак В. В. Особливості обробітку ґрунту на борових терасах 
Середнього Подніпров’я / В. В. Шлапак, В. П. Шлапак, Ф. М. Бровко // 
Наук. вісник Національного лісотехнічного університету України : 
«Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства». – 
2013. – Вип. 23.5. – С. 72–81.  

4. Шлапак В. В. Природне заростання піщаних арен 
Чигиринського бору / В. В. Шлапак, Ф. М. Бровко // «Актуальні проблеми 
лісового і садово-паркового господарства» : міжкаф. наук. семінар : тези 
доп. – Умань, 2013. – С. 17–22. 

5. Бровко Ф. М. Основні елементи піщаних терас Чигиринського 
бору та їх природне заростання / Ф. М. Бровко, В. В. Шлапак / 
Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства : мат. 
міжнар. наук. конф. 25 вересня 2014 р. – Умань, 2014. – С. 318–320. 

6. Шлапак В. В. Щодо агротехніки створення культур сосни 
звичайної у Притясминських борах та їхній стан у фазі індивідуального 
росту / В. В. Шлапак, Ф. М. Бровко // Актуальні проблеми лісового та 
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садово-паркового господарства : матер. Міжн. наук.- практ. конф. (м. 
Умань, 23-24 травня 2018 р.). – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 
2018. – С. 170-174. 

З часу мого навчання в аспірантурі і дотепер Федір Михайлович 
для мене Вчитель, старший товариш і наставник. Щиро вітаю Вас, 
Федоре Михайловичу, з Днем народження! Міцного Вам здоров’я, 
незгасної енергії. Нехай у Вас завжди будуть вагомі наукові досягнення!  

 
        Шлапак В. В., головний спеціаліст ВО «Київзеленбуд», 

                         кандидат сільськогосподарських наук 
 
 

 
 

ПРОФЕСОР Ф.М. БРОВКО – ГІДНИЙ 
ПРОДОВЖУВАЧ ЛІСОКУЛЬТУРНОЇ 

СПРАВИ В УКРАЇНІ 
 

Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового 
господарства НУБіП України відомий як колектив, у якому 
сформувалися наукові школи лісівничого спрямування. Однією із них є 
наукова школа професора Б. Й. Логгінова, яка розробляє наукові 
основи лісовідновлення та лісорозведення, формування біологічно 
стійких насаджень у різних лісорослинних районах країни. Гідним 
представником цієї школи є професор Федір Михайлович Бровко,  вся 
науково-педагогічна діяльність якого безпосередньо пов’язана із 
кафедрою лісових культур (нині кафедра відтворення лісів та лісових 
меліорацій). 

Завжди приємно згадувати студентські роки і тих викладачів, які 
читали лекційні курси, проводили лабораторно-практичні заняття та 
керували навчальними і виробничими практиками, виконували 
обов’язки наставників у наших академічних групах. І лише на теперішній 
час, після пройдених десятків років, усвідомлюєш, скільки своїх знань, 
вмінь і натхнення вкладали науково-педагогічні працівники нашого 
підрозділу для підготовки студентів не лише як висококваліфікованих 
фахівців, але і гідних громадян своєї країни.  

Під час мого навчання на лісогосподарському факультеті Української 
сільськогосподарської академії, на той час ще доцент Бровко Ф. М., 
проводив у нашій групі, що навчалася за спеціалізацією «Лісова 
меліорація», лабораторно-практичні заняття і курсове проектування з 
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дисципліни «Лісові культури». Насамперед, Федір Михайлович 
виділявся з поміж інших викладачів своїм спокійним і виваженим 
характером, вмінням досконалого пояснення теоретичного і 
практичного матеріалу, толерантним ставленням до студентів. 
Відчувався його значний практичний досвід у питаннях лісокультурного 
спрямування, а також багаторічний досвід педагогічної роботи у вищому 
навчальному закладі. Під час написання дипломної роботи на кафедрі 
лісових культур та лісової фітопатології, а згодом і кандидатської 
дисертації під керівництвом професора М.І. Гордієнка,  мені довелося 
ще ближче познайомитися з Федором Михайловичем, відчути його 
методичну і теоретичну консультаційну допомогу з питань 
лісокультурної справи, постійне доброзичливе ставлення не лише до 
мене, але і до всіх колег по роботі.        

Протягом останніх декількох десятків років професор Ф. М. Бровко 
займається опрацюванням теоретичних та прикладних питань з 
лісового напрямку рекультивації відвально-кар’єрних ландшафтів та 
оптимізації їхньої екології. Результатами таких досліджень стали 
написання і захист ним докторської дисертації, видання наукової 
монографії «Лісова рекультивація відвальних ландшафтів 
Придніпровської височини України». Під час викладання дисципліни 
«Лісова рекультивація земель» для студентів магістерської програми 
«Лісова маліорація» мені періодично доводиться звертатися до Федора 
Михайловича з консультаційними питаннями і завжди отримувати від 
нього висококваліфіковані і обґрунтовані практичні поради. Тому дуже 
приємно, коли в колективі є працівники старшого покоління з великим 
досвідом, які завжди можуть надати необхідну допомогу.   

Так склалася доля, що на теперішній час ми працюємо з 
професором Ф. М. Бровком на одній кафедрі, вирішуємо сумісні 
завдання щодо поліпшення навчального-виховного процесу, 
методичного та матеріального забезпечення кафедри, виконання 
наукових тематик та інших організаційних питань. Своєю сумлінною 
довгорічною працею, доброзичливими стосунками з колегами в нашому 
колективі він заслужив глибоку повагу. Тому з нагоди 70-літнього 
ювілею Федора Михайловича Бровка хочеться побажати йому міцного 
здоров’я на довгі роки, великого людського щастя, добра, благополуччя, 
творчого натхнення і наснаги у підготовці фахівців для 
лісогосподарської галузі.  

Спинити час ніхто не в змозі, 
І грає ліс, і квітне сад. 

На вашім сонячнім порозі 
З’явилось мудрих 70! 

Ваш ювілей – поважна дата, 
Про це нагадувать не слід, 
А краще щиро побажати 
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Здоров’я, щастя й довгих літ! 
Щоб завжди Ви жили у мирі, 

У колі рідної сім’ї, 
І хай пісні веселі й щирі 
Вам заспівають солов’ї! 

 
 
Дударець С. М., доцент кафедри відтворення лісів  
та лісових меліорацій НУБіП України    
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бровко Ф.М. з донькою Ольгою.  
Національний історико-культурний заповідник «Качанівка», 2014 р. 
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Основні дати (роки) 
життя та діяльності  

академіка  
Лісівничої академії наук України 

Федора  Михайловича Бровка  

 
 
 

27.11. 1948 Народився на Чернігівщині, м. Носівка. Батько – Бровко 

Михайло Федорович, вчитель російської мови та 

літератури, особа з інвалідністю внаслідок Великої 

Вітчизняної війни (1910-1990). Мати – Бровко (Колесник) 

Любов Трохимівна – виховала 7 дітей (1914-1974) 

1955-1966  Навчання у Носівський (цукрозаводський) середній 

школі № 2  

1966-1972 Навчання на лісогосподарському факультеті 

Української сільськогосподарської академії (УСГА) (нині  

Національний університет біоресурсів і природокористу-

вання України – НУБІП України), м. Київ 

1972-1973 Робота на посадах майстра лісових культур 

(Семенівське лісництво) та помічника лісничого 

Орліковського лісництва ДП «Семенівське лісове 

господарство», що на Чернігівщині 

1973-1974 Інженер Київського філіалу  проектно-вишукувального  

інституту «Союздіпролісгосп» 

1974 Старший інженер госпдоговірної теми № 16/46 

«Рекультивация отвалов промышленных горных 

выработок СевГОК путем защитно-декоративного 

облесения», УСГА 

1974-1975 Стажист-дослідник кафедри лісових культур УСГА 

1975  Асистент кафедри лісових культур УСГА 
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1983 Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 

06.03.01 «Лісові культури, селекція, насінництво і 

озеленення міст» на тему «Способы создания лесных 

культур на отвалах железорудных карьеров Кривбасса» 

(науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, 

професор Логгинов Б.Й.)» (диплом – СХ № 006760) 

1988 Нагороджений  срібною медаллю ВДНГ СРСР 

(свідоцтво № 23297) 

1991 Доцент по кафедрі лісових культур і лісової 

фітопатології УСГА (атестат ДЦ № 040058) 

2000-2003 За сумісництвом - заступник декана лісогосподарського 

факультету у Національному аграрному університеті 

2006 Захист докторської дисертації за спеціальністю 06.03.01 

«Лісові культури та фітомеліорація» на тему 

«Фітоценотичні основи лісорозведення на відвальних 

ландшафтах Придніпровської височини України» 

(науковий консультант – доктор біологічних наук, 

професор, член-кореспондент УААН Цилюрик А. В. 

диплом – ДД № 005678). 

2008 Нагороджений відзнакою державного комітету лісового 

господарства – нагрудним знаком «відмінник лісового 

господарства України» (свідоцтво від 5 листопада 

2008 р.) 

2009 Обрано членом-кореспондентом Лісівничої академії 

наук України (диплом - № 000171) 

2011 Обрано дійсним членом (академіком) Лісівничої 

академії наук України (диплом - № 000215) 

2012  Присвоєно вчене звання професора кафедри 

лісовідновлення та лісорозведення  

(атестат – 12ПР № 007586) 

2017 Присвоєно звання заслуженого науково-педагогічного 

працівника Національного  університету біоресурсів і 

природокористування України (диплом − № 0056) 
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Список наукових і навчально-
методичних праць професора 
Ф. М. Бровка за 1976-2018 рр. 

 
А.  Монографії  

 
1. Бровко Ф. М. Лісова рекультивація відвальних ландшафтів  

Придніпровської височини України: Монографія. К.: Арістей, 2009. 264 с. 

2. Бровко Ф. М., Шлапак В. В. Сосна звичайна на Притясминських 
пісках: Монографія. К.: НУБІП України, 2015. 160 с. 

3. Бровко Д. Ф., Бровко Ф. М. Лісокультурні методи фітомеліорації 
піщаних літоземів зеленої зони міста Києва: Монографія. К.: Кондор-
Видавництво, 2016. 262 с.  

4. Бровко Ф. М., Бровко Д. Ф. Фітомеліорація піщаних літоземів при-
родно-техногенного походження: Монография. К.: Кондор, 2017. 304 с. 

5. Бровко О. Ф., Бровко Ф. М. Ялівець козацький в урболандшафтах 
м. Києва: Монографія. К.: ТОВ Видавничий дім «Кондор», 2018. 219 с. 

6. Фучило Я. Д., Дебринюк Ю. М., Бровко Ф. М. Гайда Ю. І., Сбит-
на М. В., Фучило Д. Я. Плантаційне лісовирощування промислового і 
енергетичного призначення: концептуальні засади, технологічні 
особливості та перспективи: Монографія. К.: ТОВ Видавничий дім 
«Кондор», 2018. 321 с. 

 

Б. Навчальні посібники, навчальні програми, основні  
навчально-методичні розробки, рекомендації 

 

1. Бровко Ф. М. Практикум з лісового насінництва. Для студентів, що 
навчаються за спеціальністю 7.130401 «Лісове господарство»: 
навчальний посібник.  К.: НАУ, 1998. 75 с. 

2. Маурер В. М., Бровко Ф. М., Пінчук А. П., Кичилюк О. В. Підвищен-
ня продуктивності лісів лісокультурними методами. Навчальний 
посібник. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. 123 с. 

3. Цилюрик А. В., Бровко Ф. М. Лесные культуры. Методические 
рекомендации к лабораторным работам для студентов-заочников л.-х. 
факультета. К.: УСХА, 1986. 63 с. 
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4. Гордиенко М. И., Корецкий Г. С., Маурер, В. М. Бровко Ф. М. Пос-
тоянный лесной питомник. Методические рекомендации к курсовому 
проектиованию для студентов л.-х. факультета. К.: УСХА,1987. 69 с. 

5. Цилюрик А. В., Бровко Ф. М. Лесные культуры. Исходные задания 
к самостоятельной работе студентов по курсовому проекту «Лесной 
питомник». К.: УСХА, 1988. 35 с. 

6. Бровко Ф. М., Маурер В. М. Лісове насінництво. Методичні рекоме-
ндації до лабораторних робіт для студентів л.−г. факультету. К.: НАУ, 
1994. 63 с. 

7. Гордієнко М. І., Маурер В. М., Бровко Ф. М. Лісові культури. Робо-
ча програма, методичні поради та контрольні завдання для студентів-
заочників лісогосподарського факультету.  К.: НАУ, 1996. 53 с. 

8. Гордієнко М. І., Маурер В. М., Бровко Ф. М. Лісові розсадники. 
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту студентами 
лісогосподарського факультету.  К.: НАУ, 1996. 49 с. 

9. Гордієнко М. І., Маурер В. М., Бровко Ф. М. Лісові культури. Мето-
дичні вказівки до курсової роботи з лісових культур для студентів 
лісогосподарського факультету. К.: НАУ, 1997. 40 с. 

10. Цилюрик А. В., Бровко Ф. М. Лісові культури. Робочий зошит для 
лабораторних занять з лісового насінництва для студентів зі спеціа-
льності 7.130401 «Лісове господарство». К.: НАУ, 1997. 21 с. 

11. Маурер В. М., Бабіч О. Г, Бегеба В. М. , Ф. М. Бровко, Калінічен-
ко О. А. та ін. Тестові завдання для випускників зі спеціальності «Лісове 
господарство» та «Садово-паркове господарство». В кн.: Тестові 
завдання для контролю рівня освітн.-професійної підготовки випускників 
за напрямом 1304 «Лісове та садово-паркове господарство» та 0709 
«Геодезія, картографія та землевпорядкування». К.: НАУ. 2001.  С. 3-22. 

12. Бровко Ф. М. Лісові культури. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з «Лісонасіннєвої справи».  К.: НАУ, 2001. 55 с.  

13. Маурер В. М., Бровко Ф.М. Щоденник з виробничої практики. К.: 
НАУ, 2002.  13 с. 

14. Маурер В. М., Цилюрик А. В., Свириденко В. Е., Бровко Ф. М. 
Програма ознайомчо-технологічної практики для студентів 
лісогосподарського факультету.  К.: НАУ, 2002. 10 с. 

15. Маурер В. М., Гордиєнко М. І. , Бровко Ф. М., Озадовський В. В., 
Пінчук А. П.  Деревний розсадник. Робоча програма та методичні поради 
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до виконання практичних завдань навчальної практики з лісового і 
декоративного розсадництва. К.: НАУ, 2003. 23 с. 

16. Маурер В. М., Гордиєнко М. І., Бровко Ф. М. Озадовський В. В. Лі-
совий розсадник. Методичні поради з курсового проектування для сту-
дентів ОКР «Бакалавр» зі спеціальностей: 7.1304.01 «Лісове госпо-
дарство», 7.1304.02 «Садово-паркове господарство». К.: НАУ, 2003. 60 с. 

17. Маурер В. М., Гордієнко М. І, Бровко Ф. М. Озадовський В. В.  
Лісові культури. Робоча програма та методичні поради до виконання 
практичних завдань з навчальної практики. Для студентів, які 
навчаються на ОКР «Бакалавр» зі спеціальності 6.1304.01 «Лісове 
господарство». К.: НАУ, 2004. 61 с. 

18. Маурер В. М., Гордієнко М. І., Бровко Ф. М., Озадовський В. В., 
Пінчук А. П. . Лісові культури. Методичні вказівки з виконання курсової 
роботи на тему: «Проект створення лісових культур в __ лісництві __ 
держлісгоспу на 20 __ рік» для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр» зі спеціальності 6.1304.01 «Лісове господарство». К.: 
НАУ, 2004.  47 с. 

19. Бровко Ф. М., Маурер В. М. Основи лісорозведення. Робоча 
програма та методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
навчальної практики. Спеціальність 6.1304.02 «Садово-паркове 
господарство». ОКР «Бакалавр».  К.: НАУ, 2005. 49 с. 

20. Бровко Ф. М., Маурер В. М., Озадовский В. В. Основи лісорозве-
дення. Методичні вказівки до написання курсової роботи для студентів 
ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 1304 «Лісове та садово-
паркове господарство». К.: НАУ, 2005. 59 с. 

21. Маурер В. М., Фучило Я. Д., Гордієнко М. І., Бровко Ф. М., 
Пінчук А. П., Озадовський В. В. . Промислові методи лісовирощування. 
Методичні вказівки з виконання лабораторних та самостійних робіт для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 
7.1304.01 «Лісове господарство» та «Магістр» з фахової програми 
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